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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถอื หุน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

4.41
5.18
2.35

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ (งบการเงินรวม)

ฐานะการเงิน (พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน-บริษัทใหญ
ผลการดําเนินงาน (พันบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดรวม *
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ-บริษัทใหญ (ไมรวมกําไร
จากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ-บริษัทใหญ
กําไรสุทธิ
อัตราสวนตอหุน (บาท)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไมรวมกําไรจากการขาย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
เงินปนผล
มูลคาหุนตามบัญชี
อัตราสวนทางการเงิน (%)
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม (ไมรวม
กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถอื หุน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

2555
9,080,498
4,035,004
4,374,422

* รายไดรวม ป 2555 มีกําไรจากการขายอสังหาริ
พยเพื่ออการลงทุ
เปลีม่ยทรั
นแปลงร
ยละ น 101.11 ลานบาท
บริษัทไดนํางบการเงิน2557
ของวิทยาลั2556/2555
ยดุสิตธานีที่บ2557/2556
ริษัทลงทุนทางออมในสัดสวนรอ
2556
บริษัทแลว โดยปรับปรุงงบการเงินรวมยอนหลัง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กําหนดใหสถาบันการศึกษาเอกชนจัดสร
9,270,886
+2.1ดสรรเขากองทุ
-2.2นตางๆ ตามที่กําหนดแลว
ไมเกินรอยละ 30 ของรายไดที่ส9,065,128
ูงกวาคาใชจายหลังจากจั
4,003,013 เงิ นป นผลประจํ าป 3,853,018
-0.8ษั ทจะเสนอต
-3.7อที่ ประชุ มสามั ญผู ถื อห
2557 คณะกรรมการบริ
4,530,398
4,443,286
+3.6
-1.9
กําไรสะสมเปนเงินปนผลจายในอัตราหุนละ 1.00 บาท

5,042,090
4,528,617
2,904,669
473,517
1,519,801
121,448

5,434,103
5,012,961
2,967,123
565,678
1,679,325
163,705

5,317,348
4,789,448
2,948,675
623,979
1,709,263
(20,645)

+7.8
+10.7
+2.2
+19.5
+10.5
+34.8

-2.1
-4.5
-0.6
+10.3
+1.8
-112.6
1

222,558
137,883

163,705
197,625

(20,645)
13,250

-26.4
+43.3

-112.6
-93.3

1.44

1.94

(0.24)

+34.8

-112.6

2.63
1.00
51.75

1.94
1.00
53.60

(0.24)
1.00
52.57

-26.4
+100.0
+3.6

-112.6
0.0
-1.9

2.41

3.01

(0.39)

+25.1

-112.9

4.41
5.18
2.35

3.01
3.68
3.08

(0.39)
(0.46)
0.98

-31.8
-29.0
+31.0

-112.9
-112.5
-68.1

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ (งบการเงินรวม)

* รายไดรวม ป 2555 มีกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 101.11 ลานบาท
บริษัทไดนํางบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีที่บริษัทลงทุนทางออมในสัดสวนรอยละ 86.79 มาจัดทํางบการเงินรวมกับ
บริษัทแลว โดยปรับปรุงงบการเงินรวมยอนหลัง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กําหนดใหสถาบันการศึกษาเอกชนจัดสรรผลประโยชนใหผูรับใบอนุญาตได
ไมเกินรอยละ 30 ของรายไดที่สูงกวาคาใชจายหลังจากจัดสรรเขากองทุนตางๆ ตามที่กําหนดแลว
เงิ นป นผลประจํ าป 2557 คณะกรรมการบริ ษั ทจะเสนอต อที่ ประชุ มสามั ญผู ถื อหุ นประจํ าป 2558 เพื่ ออนุ มั ติ จั ดสรร
กําไรสะสมเปนเงินปนผลจายในอัตราหุนละ 1.00 บาท

1

1

3.01
3.68
3.08

2

2

สารจากประธานกรรมการ
เรียน ทานผูถือหุน

ธุรกิจการทองเที่ยวไทยในป 2557 ไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความวุนวายภายในประเทศและภายนอก
ประเทศตอเนื่องจากปกอน ผลกระทบจากการเมืองภายในประเทศตั้งแตปลายป 2556 ตอเนื่องถึงตนปที่มีการ Shutdown
กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 จบลงดวยการยึดอํานาจและประกาศกฎอัยการศึกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 สวน
ผลกระทบจากภายนอกประเทศ ได แ ก ก ารประกาศยุ ติ ม าตรการผ อ นคลายเชิ ง ปริ ม าณ (คิ ว อี ) ของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา สงครามทางเศรษฐกิจระหวางรัสเซียกับชาติตะวันตก รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ลวนสงผล
กระทบตอธุร กิจโรงแรมทั้งสิ้น สถิติจ ากการทอ งเที่ยวแหงประเทศไทยป 2557 จํา นวนนัก ทองเที่ยวที่ เดินทางเข า
ประเทศไทยลดลงจากปกอนรอยละ 6.66 และรายไดจากการทองเที่ยวลดลงรอยละ 4.95
อยางไรก็ดี จากชื่อเสียงของบริษัทที่ไดสรางสมประสบการณการรับบริหารมาเปนเวลานาน ประกอบกับ
มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหาร จึงไดขยายธุรกิจการรับบริหารไปยังตางประเทศเพื่อการกระจายความเสี่ยง
สรางฐานลูกคาและภาพลักษณของ “ดุสิต” ใหเปนที่รูจักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น โดยป 2557 บริษัทและบริษัทยอยไดลง
นามสัญญารับบริหารโรงแรมไปแลว 9 แหง สวนบริษัทรวมทุนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไดลงนามสัญญารับบริหาร
โรงแรมไปแลว 9 แหง และคาดวาการรับบริหารโรงแรมยังคงมีแนวโนมที่ดีตอไป
จากความสําเร็จในวิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งดําเนินการมากวา 18 ป และขยายไปยังวิทยาเขตพัทยา ในป 2554 ทําให
วิทยาลัยดุสิตธานีเปนที่ยอมรับในธุรกิจการโรงแรม ป 2550 รวมลงทุนในโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง
เบลอ ดุสิต ป 2551 ลงนามกับสถาบันการศึกษา Lyceum of the Philippines University ที่ประเทศฟลิปปนส เพื่อ
รวมมือทางวิชาการในหลักสูตรการบริหารการโรงแรม และลงนามเปนที่ปรึกษาวิทยาลัยทีบ่ าหลี อินโดนีเซียในป 2557
จากประสบการณและศักยภาพในธุรกิจการศึกษา จึงไดกําหนดกลยุทธการขยายธุรกิจดานการศึกษาควบคูไปกับธุรกิจ
โรงแรม เดือนธันวาคมไดตัดสินใจลงทุนในโครงการโรงเรียนการโรงแรมภายใตบริษัทยอยที่เปดใหม คือ บริษัท
ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด โดยจะเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพดานการโรงแรมที่พัฒนาความรูและทักษะของนักเรียนเพื่อ
ตอบสนองความตองการในอุตสาหกรรมโรงแรม หลักสูตรดังกลาวพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของ
บุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน ผูสําเร็จหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมหรือรานอาหารใน
ประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียนได แตตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของประเทศนั้นๆ ซึ่งคาดวาจะสามารถ
ทําการเปดสอนไดในเดือนสิงหาคมศกนี้ นอกจากนั้น ยังไดวางแผนขยายธุรกิจการศึกษาไปยังตางประทศอีกหลายแหง
และคาดหวังวาธุรกิจการศึกษาจะเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่จะสรางชื่อเสียงและรายไดที่ดีใหบริษัทไดในอนาคต
ผลประกอบการป 2557 บริษัทไดนํางบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีมาทํางบการเงินรวมกับบริษัท โดยมีการ
ปรับตัวเลขของป 2556 เพื่อใหทําการเปรียบเทียบได ป 2557 ในงบการเงินรวมบริษัทมีรายไดรวม 5,317 ลานบาท โดยมี
รายไดจํานวน 380 ลานบาท และกําไร 77 ลานบาทของวิทยาลัยดุสิตธานีรวมอยูดวย แตเนื่องจากโรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพฯ มีผลขาดทุนกวา 111 ลานบาท จึงทําใหงบการเงินรวมมีกําไรสุทธิเพียง 13 ลานบาท หลังหักสวนไดเสียที่ไมมี
อํ า นาจควบคุ ม จะมี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ ส ว นที่ เ ป น ของบริ ษั ท ใหญ จํ า นวน 21 ล า นบาท อย า งไรก็ ต าม พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กําหนดใหสถาบันการศึกษาเอกชนจัดสรรผลประโยชนใหผูรับใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ 30
ของรายไดที่สูงกวาคาใชจายหลังจากจัดสรรเขากองทุนตางๆ ตามที่กําหนดแลว
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคาผูมีอุปการคุณทุกทาน
ที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยดวยดีเสมอมา พรอมทั้งขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่
ของบริษัททุกทานที่ทุมเทความรูความสามารถในการทํางาน เพื่อใหบริษัทเติบโตและกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป

ชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
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สารจากกรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร
เรียน ทานผูถือหุน
ตลอดป 2557 อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองนับตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ตอเนื่องมาถึงการประกาศใชกฎอัยการศึก โดยเฉพาะอยางยิ่งการชุมนุม
ทางการเมืองบริเวณถนนสีลมและสวนลุมพินีในชวงตนป สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอโรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพฯ อยางไรก็ตาม ปที่ผานมานับเปนปที่สําคัญเนื่องจากบริษัท ไดขยายธุร กิจ ไปยัง ปลายทางแหงใหม
เพิ่ม เติม มากขึ้น โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และกลุม ประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เพื่อรองรับความตองการที่จะมีขึ้นในอนาคต ทั้ ง นี้ ก ารพัฒ นาและการขยายตั ว ของบริษั ท
เพีย งด านเดีย วไม อ าจชี้วั ดความสําเร็ จ ที่แ ทจ ริงได หากประกอบการโดยไมคํานึงถึงการดํารงอยูอยางยั่งยืน
ของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้จึงเปนหนึ่งในพันธสัญญาของบริษัทที่จะดําเนินกิจการ
ดวยความรับผิดชอบ กําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการดํารงอยูอยางยั่งยืนรวมกัน และเปนที่ยอมรับกันวา
แนวคิดเรื่องการสรางคุณคารวมระหวางธุรกิจและสังคม (Creating Shared Value: CSV) เปนอีกแนวทางหนึ่งที่
นําไปสูความยั่งยืนรวมกันของธุรกิจและสังคมอยางแทจริง บริษัทเล็งเห็นวากิจการการศึกษาดานการโรงแรม
เปนธุรกิจที่จะสามารถสรางผลตอบแทนไปพรอมกับการทําประโยชนตอสังคม
ทั้งยังเปนกิจการที่มี
ศักยภาพทางธุรกิจที่ยังมีการแขงขันไมมากนัก และกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่ง บริษัท มีค วามเชี่ย วชาญ
เปน อยา งดีไ มวา ในดา นธุร กิจ โรงแรม หรือ ประสบการณใ นกิจ การดา นการศึก ษาจากการดํา เนิน งาน
วิทยาลัยดุสิตธานี และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ในป 2557 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท จึง ไดมีม ติอ นุมัติก ารลงทุน ในโครงการโรงเรีย นการโรงแรมดุสิต ธานี เพื่อ เปด
โอกาสทางการศึก ษาดา นการโรงแรม พัฒนาบุคลากรวิช าชีพที่มีคุณ ภาพ และยกระดับมาตรฐานธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทยโดยรวมตอไปในอนาคต ซึ่งเปนความพยายามอีกกาวหนึ่งของบริษัทดานความ
รับผิดชอบตอสังคม จากการควบคุมดูแลผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นมาสูการสงมอบคุณคาในเชิงบวกสู
สัง คมผา นกิจ การดา นการศึก ษา เพื่อ การพัฒ นาอยา งยั่ง ยืน ในมิติข องการดํา เนิน ธุร กิจ ควบคูไ ปกับ
การพัฒนาสังคม
บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ถึ ง บทบาทอั น สํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น และเผยแพร ห ลั ก เกณฑ ใ นเรื่ อ งความ
รับผิดชอบตอสังคม ถือเป น หน า ที่ แ ละความภาคภูมิใ จในการดํา เนิน กิจ การที่ส ร า งประโยชน รว มกัน
ระหวา งธุ ร กิ จ และสัง คม เพื่ อ การดํารงอยูอยางยั่งยืนของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยในอนาคต
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ผลการดําเนินงาน และการจัดสรรกําไรประจําป 2557
คณะกรรมการขอเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ ปรากฏในงบการเงินประจําปสิ้นสุดวัน ที่
31 ธันวาคม 2557 มีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรตนงวดจํานวน 1,372,148,050 บาท เมื่อหักเงินปนผลจาย
ประจําป 2556 จํานวน 85,000,000 หุนๆ ละ 1.00 บาท เปนเงิน 85,000,000 บาท คงเหลือกําไรสะสมยังไมได
จัดสรรจํานวน 1,287,148,050 บาท
คณะกรรมการขอเสนอการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปันผลประจําปี 2557 ดังนี้

บาท
1,287,148,050

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ยกมา
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ยกมา ของวิทยาลัยดุสิตธานี

117,670,249
1,404,818,299

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ยกมา

(20,644,908)

หัก ขาดทุนสําหรับป 2557
หัก โอนรายไดสูงกวาคาใชจายไปกองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
บวก กําไรจากการประมาณการสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน ป 2557
รวมกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร

(46,102,634)
4,625,076
1,342,695,833

เงินปนผลประจําป 2557 ใหผูถือหุน
จํานวน 85,000,000 หุนๆ ละ 1.00 บาท เปนเงิน
คงเหลือกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ยกไป

(85,000,000)
1,257,695,833

หากที่ประชุ มสามั ญผู ถือหุนอนุ มัติ ใหจั ดสรรดังกล าวได บริ ษั ทจะทําการจายเงินปนผลดั งกล าวใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
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ธุร กิจ หลัก ของ บมจ. ดุสิต ธานี คือ ธุร กิจ โรงแรม การรับ จา งบริห ารโรงแรม และการใหสิท ธิ
ในการดําเนินการภายใตเครื่องหมายการคา (แฟรนไชส) โดยธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการภายใตชื่อ
บริษัทอื่นๆ ดังนี้
บริษัท
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรมและรับจางบริหารโรงแรม
บมจ. ดุสิตธานี
x เปนเจาของและบริหารโรงแรม 2 แหง ไดแก ดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ
ดุสิตธานี พัทยา
x เป นเจ าของเครื่ องหมายการค าสํ าหรั บโรงแรม ได แ ก “ดุ สิ ตธานี ”
“ดุสิตปริ๊นเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเดนซ”
x เป นเจ าของเครื่ องหมายการค าสํ าหรั บสปา ได แก “เทวารั ณย สปา”
“น้ํา สปา” “DVN Spa” “d v n urban” และ “dvn”
x รั บจ างบริ หารโรงแรมภายใต บริ ษั ทย อย 6 แห ง เป นโรงแรมภายใต
บ.ดุสิต แมนเนจเมนท 3 แหง ไดแก ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ดุสิตดีทู
เชียงใหม และดุสิตธานี หัวหิน และภายใต บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
3 แหง ไดแก ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร ดุสิตปริ๊นเซส โคราช และ
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม
x รับจางบริหารโรงแรมภายในประเทศ 1 แหง ไดแก ดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอรท
x รับจางบริหารโรงแรมในตางประเทศ 1 แหง ไดแก ดุสิตดีทู พาซาดีนา
สหรัฐอเมริกา
x รับจางบริหารโรงแรมที่จะเปดในประเทศไดแก ดุสิตดีทู เขาใหญ
x รับจางบริ หารโรงแรมที่จะเปดในตางประเทศ ไดแก ดุสิตธานี ลากูนา
กอลฟ รีสอรท สิงคโปร
x ใหแฟรนไชสโรงแรม 1 แหง ไดแก ดุสิตไอสแลนด รีสอรท เชียงราย
Philippine Hoteliers, Inc.
x เป น เจ า ของโรงแรมในประเทศฟ ลิ ป ป น ส คื อ ดุ สิ ต ธานี ม ะนิ ล า
ซึ่งบริหารงานโดย บ.ดุสิต เวิลดวายด
x รับจางบริหารโรงแรมที่จะเปดในประเทศฟลิปปนส ไดแก ดุสิตปริ๊นเซส
เอ็นเอไอเอ การเดนสมะนิลา และ ดุสิตดีทู ดาเวา
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
x เกิ ด จากการควบรวมกิ จ การระหว า ง บมจ. รอยั ล ปริ๊ น เซส และ
บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552
x เปนเจาของเครื่องหมายการคา “รอยัลปริ๊นเซส”
x เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
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บริษัท

Dusit Overseas Co., Ltd.

Dusit Bird Hotels Private Limited

บ. ดุสิต แมนเนจเมนท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสติ ธานี
DMS Property Investment Private
Limited
Dusit USA Management Inc.

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

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
x เปนเจาของโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร
และ ดุสิตปริ๊นเซส โคราช
x ใหแฟรนไชสโรงแรม 2 แหง ไดแก ปทุมวันปริ๊นเซส และ รอยัลปริ๊นเซส
หลานหลวง
x รับจางบริหารโรงแรมในตางประเทศไดแก ดุสิตธานี อาบู ดาบี ดุสิตธานี
ดูไบ รวมถึง อพารทเมนท (Unfurnished) ณ ดุสิตธานีดูไบ เพิรลโคสต
พรีเมียร โฮเต็ล อพารทเมนท ดุสิตธานี เลควิว ไคโร และดุสิตดีทู ไนโรบี
x ใหแฟรนไชสโรงแรม 1 แหง ไดแก ดุสิตเรสซิเดนซ ดูไบ มารีนา
x รั บจ างบริ หารโรงแรมที่ จะเป ดในต างประเทศ ได แก ดุ สิ ตเดวาราณา
ไห หนาน ดุ สิ ตเรสซิ เด นซ แอนด สวีท โดฮา ดุ สิ ตเดวาราณา มั ลดี ฟส
ดุสิตธานี ซามารา บีช ซูสส ดุสิตธานี บรูควอเตอร ดุสิตธานี คัมรานห
ดุสิตดีทู เรสซิเดนซ ยางกุง ดุสิตดีทู ยารเคย ทิมพู
x กิจการรวมทุนระหวาง บมจ. ดุสิตธานี และ Bird Hospitality Services Private
Limited ประเทศอินเดีย ดําเนินธุรกิจรับจางบริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย
x รับจางบริหารโรงแรม ไดแก ดุสิตเดวาราณา นิวเดลี
x รับจางบริหารโรงแรมที่จะเปด ไดแก ดุสิตดีทู เออรบานา กูรกาวน
x เปนนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี
ลากูนา ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม และ ดุสิตธานี หัวหิน เพื่ อรองรับการ
บริ หารจั ดการทรั พย สิ นของกองทุ นรวมอสั งหาริ มทรั พย
และสิทธิการเชาดุสิตธานี
x เป น เจ า ของโรงแรม 2 แห ง ได แ ก ดุ สิ ต ธานี ลากู น า ภู เ ก็ ต และ
ดุสิตดีทู เชียงใหม
x เปนเจาของสิทธิการเชาที่โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน
x เปนเจาของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ซึ่งบริหารงานโดย บ. ดุสิต เวิลดวายด
x เป น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น ที่ ม ลรั ฐ Delaware ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
เพื่อรับจางบริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา
x รับจางบริหารโรงแรมที่จะเปด ไดแก ดุสิตธานี กวม
x รั บจ างบริ หารโรงแรมที่ สาธารณรั ฐประชาชนจี น ได แก ดุ สิ ตดี ทู ฟู ดู
บินฮู ฉางโจว
x รับจางบริหาร 13 โรงแรมที่จะเปดในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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บริษัท
บมจ. ดุสิตธานี
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส
(เดิมชื่อ บ. ดุสิตธานี อินเตอรเนชั่นแนล)
บ. เทวารัณย สปา
วิทยาลัยดุสิตธานี
บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต
บ. ดุสิต เวิลดวายด

บ. ดุสิต ไชนา แคปปตอล
บ. ดุสิตธานีการโรงแรม

9

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ
x เปนเจาของและประกอบธุรกิจใหเชาสํานักงานชื่อ อาคารพาณิชย ดุสิตธานี
x ลงทุนในบริษัทตางๆ
ประกอบธุรกิจบริการดานสุขภาพ (Spa)
สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยดานการบริหารและการจัดการโรงแรม
โรงเรียนสอนดานศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝรั่งเศส
เปนสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค ใหบริการบริหารโรงแรมแกวิสาหกิจใน
ตางประเทศเชน ดุสิตธานีมะนิลา ดุสิตธานีมัลดีฟส และโรงแรมภายใต
การบริหารของ Dusit Oversea Co.,Ltd.
x ใหบริการดานการตลาดทั้งโรงแรมในประเทศและตางประเทศสําหรับวิสาหกิจ
ในเครือ
x ถือหุนใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
x ประกอบธุรกิจดานการศึกษา

x
x
x
x
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

¾ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปที่ผานมา
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้ง
นางปรารถนา มงคลกุล ดํารงตําแหนงกรรมการแทนทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย ที่ลาออก โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป และใหทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย ดํารงตําแหนงประธานกิตติมศักดิ์
ของบริษัทตอไป
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติ ดังนี้
1. การลาออกจากตํ า แหน ง กรรมการตรวจสอบของศาสตราจารย หิ รั ญ รดี ศ รี และแต ง ตั้ ง
ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ ใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนง
ที่วางลง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป ทําใหปจจุบันบริษัทมีกรรมการตรวจสอบ
3 ทาน ทั้งนี้ ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ยังคงดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัท
2. คณะกรรมการโดยไม รวมคุ ณชาตรี โสภณพนิ ช คุ ณชนิ นทธ โทณวณิ ก และคุ ณสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินกูระยะสั้นของ DMS Property Investment Private Limited (“บริษัทรวมทุน”)
อีก 1 ลานเหรียญสหรัฐ และให บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ค้ําประกันวงเงินกูเพิ่มใหบริษัทรวมทุน
ในสวนที่บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 55 และ Coastline Hotles and
Resorts Private Limited ถือหุนรอยละ 5 รวมเปนรอยละ 60 คิดเปนวงเงินที่ค้ําประกันจํานวน 0.6 ลาน
เหรียญสหรัฐ
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติ ดังนี้
1. ยกเลิ กสั ญญาร วมทุ นที่ ประเทศสิ งคโปร โดยให เปลี่ ยนมารั บจ างบริ หารเพี ยงอย างเดี ยวเท านั้ น
ในการนี้ บริษัทไดทําการโอนหุนที่ถือครองอยูในบริษัทรวมทุนคืน Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd.
หรือ บริษัท หรือ บุคคลอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจาก Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. และ
ไมใหบริษัทรวมทุนใชชื่อ “Dusit Thani” เปนสวนหนึง่ ของชื่อบริษัทรวมทุนอีกตอไป
2. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับทบทวนครั้งที่ 3) และคูมือคณะกรรมการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 29 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติ ดังนี้
1. นโยบายและระเบี ยบวิ ธีการสํ าหรั บการประเมิ นและบริ หารความเสี่ ยงด านการฟอกเงิ น และการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
2. การรับโอนกิจการของบริษัท เทวารัณย สปา จํากัด
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• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมัติ ดังนี้
1. ใหนํางบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีมารวมกับงบการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
2. นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น การสงแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
และอนุ มั ติ ให คณะกรรมการตรวจสอบเป นผู สอบทานแบบประเมิ น โดยให ประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูลงนามในแบบประเมินดังกลาว
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให Philippine Hoteliers, Inc.
ลงนามบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อเปนการจองพื้นที่ไวสําหรับโครงการ
ที่กําลังทําการศึกษา
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติ ดังนี้
1. โครงการโรงเรียนการโรงแรมและจัดตั้งบริษัทยอย เพื่อดําเนินธุรกิจดังกลาว
2. ให เงิ นกู ยื มแก บริ ษั ท ดุ สิ ต ไชน า แคปป ตอล จํ ากั ด ประมาณ 67.5 ล านบาท เพื่ อนํ าไปให
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. กูยืมตามสัดสวนการถือหุน (Shareholder Loan)
จํานวน 13.5 ลานหยวน
¾ รางวัลที่ดุสิต อินเตอรเนชั่นแนล ไดรับในป 2557
1. Gold Circle Award: โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ไดรับ Gold Circle Award เปนครั้งที่สามจากเว็บอโกดาซึ่งเปน
บริษัทชั้นนําของเอเชียที่ใชจองโรงแรมออนไลน การไดรับรางวัลนี้ เปนไปตามเกณฑหลายอยาง อาทิเชน
มีคะแนนจากความคิดเห็นของลูกคารวม 7.5 มีความเขาใจระบบบริหารจํานวนหองพักและเนื้อหาบนเว็บไซต
ที่กํ าหนดเอง มี ราคาที่แข งขันได อย างต อเนื่อง และมี ความเข าใจในการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จที่ ซับซ อน
ของอุตสาหกรรมโรงแรมออนไลน
2. Certificate of Excellence: โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ไดรับประกาศนียบัตรยอดเยี่ยม
ป 2557 จากเว็บไซตชื่อดังของโลก www.tripadvisor.com รางวัลนี้มอบใหแกสถานประกอบการที่ใหบริการ
ยอดเยี่ ยมและมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อเป นการยืนยั นคุ ณภาพและความสม่ํ าเสมอด านงานบริ การของโรงแรม
โดยไดสํารวจจากความพึงพอใจและ ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวทั่วโลกผานเว็บไซตดังกลาว
3. Thailand Tourism Standard Award: โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ไดรับ “เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
การทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard Award) ประจําป 2557-2559 ในสาขามาตรฐานโรงแรมระดับ
5 ดาว” จากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เครื่องหมายนี้มอบใหแกสถานประกอบการที่มี
ความมุงมั่นพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน พรอมทั้งสนับสนุนสถานประกอบการ
ที่ผานการรับรองใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นําไปสูการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการทองเที่ยวในประเทศไทยใหมีคุณภาพสูงขึ้น
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4. Best Culinary Institution of the Year 2014: โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ไดรับรางวัล
“สถาบันสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุด ประจําป 2557” หรือ “The Best Culinary Institution of the Year 2014”
จากงาน The World Gourmet Summit จัดโดย Electro-lux ณ ประเทศสิงคโปร นับเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
ของสถาบัน ตอจากรางวัล ‘หนังสือสมตํา’ ของ เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ที่ไดรับรางวัล ‘ตําราอาหารที่ดีที่สุด
ของโลก’ (ประเภทอาหารเอเชีย) จากการประกวดตําราอาหารนานาชาติ (International Gour-mand Book Awards)
ณ กรุงปารีส ในป 2555
5. The Happy Workplace Award of Recognition: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เปนหนึ่งใน 19 องคกรทั่วประเทศ
และเปนเพียงโรงแรมเดียวในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Happy Workplace 2014 จากงาน
“Happy Workplace Forum คนสําราญงานสําเร็จ” จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สําหรับความมุงมั่น
และตระหนักถึ งความสํ าคั ญในการสร างองค กรแห งความสุ ข รวมถึ งสถานที่ ทํ างาน การมี สุขภาพจิ ตที่ ดี
ของพนักงาน และ มีสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งจะสงผลดีตอ พนักงานขณะปฏิบัตงิ าน
6. The Best in Travel Poll 2014: โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ชนะรางวัล Best in Travel Poll 2014 ในสาขา “Top 25
Business Hotel” และ “Top 25 Conference Hotel” ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไดรับการโหวตจากผูอานเว็บไซต สมารททราเวล
เอเชียดอทคอม ผูนําดานแมกกาซีนการทองเที่ยวออนไลนที่มีผูเขาชมมากกวาลานคน
7. Middle East Hotel Award for Best Apartment Hotel 2014 : โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ไดรับรางวัลจาก
“มิดเดิ้ล อีสท โฮเต็ล อวอรด” (Middle East Hotel Award) สาขา “Best Apartment Hotel” ประจําป 2557 ซึ่งพิจารณา
จากการมอบบริ การระดั บหรู ที่ มุ งตอบสนองทุ กความต องการของผู มาเยื อน การใส ใจในทุ กรายละเอี ยด
และผลตอบรับที่ดีเยี่ยมของผูเขาพักโดยรวม
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1. บมจ. ดุสิตธานี
2. Philippine Hoteliers, Inc.
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
4. บ. ดุสิต แมนเนจเมนท
5. DMS Property Investment Pvt. Ltd.

ดําเนินการโดย

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. Philippine Hoteliers, Inc.
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
4. บ. ดุสิต แมนเนจเมนท
5. DMS Property Investment Pvt. Ltd.
รวมรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม

รวมรายไดคาหองพัก
1.2 รายไดคาอาหารและ
เครื่องดื่ม

1. รายไดจากธุรกิจโรงแรม
1.1 รายไดคาหองพัก

ผลิตภัณฑ/บริการ

14

100.00
88.00
86.79
99.99
47.72

100.00
88.00
86.79
99.99
47.72

% การถือหุน
(ทางตรงและทางออม)

ป 2555

747,939
540,510
210,798
688,399
180,195
2,367,841
645,102
268,109
159,987
365,196
88,764
1,527,158

รายได

โครงสรางรายไดและโครงสรางการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยในระยะ 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 แยกตามสายผลิตภัณฑ

¾ โครงสรางรายได

รายได

14.83
814,009
10.72
509,703
4.18
240,717
13.65
777,892
3.58
421,008
46.96 2,763,329
12.80
628,165
5.32
254,982
3.17
166,958
7.24
356,297
1.76
155,264
30.29 1,561,666

%

ป 2556

14.98
9.38
4.43
14.31
7.75
50.85
11.56
4.69
3.07
6.56
2.86
28.74

%

12.30
8.08
4.82
14.78
9.08
49.06
9.65
4.51
3.45
6.86
3.37
27.84

%

(หนวย : พันบาท)

653,897
429,831
256,436
785,802
483,014
2,608,980
512,931
239,568
183,384
364,893
179,439
1,480,215

รายได

(หนวย : พันบาท)
ป 2557
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1. ¤. »·µ¸
2. Philippine Hoteliers, Inc.
3. ¤. »· Å¥¡¦È°¡Á¡°¦r¸Êr
4. . Áªµ¦´¥r µ
5. . Á¨° °¦r° Á¨° »·
7. . »· Â¤ÁÁ¤or
8. DMS Property Investment Pvt. Ltd.
8. ª·¥µ¨´¥»·µ¸

ÎµÁ·µ¦Ã¥

1. ¤. »·µ¸
2. ¤. »· Å¥¡¦È°¡Á¡°¦r¸Êr
3. Dusit Overseas Company Limited
4. Dusit Fudu Management (Shanghai)
Company Limited
5. Dusit Bird Hotels Private Limited
¦ª¤¦µ¥Åoµ¦·µ¦¦´oµ¦·®µ¦Ã¦Â¦¤
3. ¦µ¥Åoµ»¦·°µµ¦Ä®oÁnµ
¦µ¥ÅonµÁnµÂ¨³nµ¦·µ¦
1. ¤. »·µ¸
¦ª¤¦µ¥ÅonµÁnµÂ¨³nµ¦·µ¦

������������ �
¦ª¤¦µ¥Åoµ»¦·Ã¦Â¦¤
2. ¦µ¥Åoµµ¦¦´oµ
¦·®µ¦Ã¦Â¦¤

1.3 ¦µ¥Åo°ºÉÇ

¨·£´r/¦·µ¦

61,621
61,621

100.00
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61,035

¦µ¥Åo
40,959
23,516
15,521
22,096
96,833
28,167
18,440
271,174
516,706
4,411,705
11,354
4,600
45,081

e 2555

44.99
50.00

100.00
86.79
99.99

100.00
88.00
86.79
99.99
49.99
99.99
47.72
86.79

% µ¦º°®»o
(µ¦Â¨³µ°o°¤)

1.22
1.22

1.21

%
0.81
0.47
0.31
0.44
1.92
0.56
0.36
5.38
10.25
87.50
0.23
0.09
0.89

66,511
66,511

471
65,059

¦µ¥Åo
38,281
21,331
14,983
22,953
111,237
25,250
46,726
312,455
593,216
4,918,211
8,575
3,000
53,013

e 2556

1.22
1.22

1.20

%
0.70
0.39
0.28
0.42
2.05
0.47
0.86
5.75
10.92
90.51
0.16
0.06
0.98

68,755
68,755

961
830
117,854

1.29
1.29

0.02
0.02
2.22

¦µ¥Åo
%
35,710 0.67
16,303 0.31
10,522 0.20
10,896 0.20
122,750 2.31
27,948 0.53
57,895 1.09
349,474 6.57
631,498 11.88
4,720,693 88.78
5,907 0.11
3,000 0.06
107,156 2.01

e 2557
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¦ª¤¦µ¥Åo´Ê®¤

¦ª¤¦µ¥Åo°ºÉ Ç

4. ¦µ¥Åo°ºÉ Ç

¨·£´r/¦·µ¦

1. ¤. »·µ¸*
2. Philippine Hoteliers, Inc.
3. ¤. »· Å¥¡¦È°¡Á¡°¦r¸Êr
4. . »·µ¸ ¡¦È°¡Á¡°¦r¸Êr
5. . Áªµ¦´¥r µ
6. . »·Á¡ºÉ°¡´µ¼o¦·®µ¦
7. . Á¨° °¦r° Á¨° »·
8. . »· Áª·¨r ªµ¥r
9. Dusit Bird Hotels Private Limited
10. . »· Â¤ÁÁ¤or
11. DMS Property Investment Pvt. Ltd.
12. Dusit Overseas Company Limited
13. . »· Ånµ Âd°¨
14. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)
Company Limited
15. ª·¥µ¨´¥»·µ¸

ÎµÁ·µ¦Ã¥
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44.99
86.79

100.00
88.00
86.79
99.99
99.99
99.99
49.99
99.99
50.00
99.99
47.72
99.99
99.99

% µ¦º°®»o
(µ¦Â¨³µ°o°¤)

5,042,089

22,330
507,728

¦µ¥Åo
340,514
14,685
49,744
58
482
53
539
9,270
13,656
56,397
-

e 2555

100.00

0.44
10.07

%
6.75
0.29
1.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.18
0.27
1.12
0.02
0.39
7.07

%
4.41
0.33
0.86
0.01
0.01
0.02
0.11
0.01
0.28
0.58
0.04
-

5,434,103 100.00

1,064
21,110
384,322

¦µ¥Åo
239,583
17,769
46,686
601
574
1,167
6,266
296
15,421
31,475
2,167
143

e 2556

7.71

0.19
0.52
5,317,349 100.00

10,252
27,687
410,047

¦µ¥Åo
%
266,230 5.01
18,108 0.34
31,075 0.58
576 0.01
184 0.01
1,531 0.03
8,688 0.16
369 0.01
5,453 0.10
37,368 0.70
2,520 0.05
6
-

(®nª¥ : ¡´µ)
e 2557
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ดําเนินการโดย

ดุสิตธานี กรุงเทพ
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี พัทยา
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี หัวหิน
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี มะนิลา
Philippine Hoteliers, Inc.
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
ดุสิตธานี หัวหิน
บ. ดุสิต แมนเนจเมนท
ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต
บ. ดุสิต แมนเนจเมนท
ดุสิตดีทู เชียงใหม
บ. ดุสิต แมนเนจเมนท
ดุสิตธานี มัลดีฟส
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
รายไดรวมจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมที่อยูภายใตกลุมดุสิตธานี

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

% การถือหุน
(ทางตรงและทางออม)

ป 2556

ป 2557

รายไดรวม รอยละ รายไดรวม รอยละ รายไดรวม
รอยละ
951,232 22.81
895,596 19.56
659,679
15.12
526,696 12.63
620,065 13.54
606,573
13.90
824
0.02
847,302 20.31
803,785 17.56
703,810
16.13
85,582
2.05
113,640
2.48
118,408
2.71
187,428
4.49
191,032
4.17
208,302
4.77
133,172
3.19
125,153
2.73
125,582
2.88
378,804
9.08
428,720
9.36
416,235
9.54
605,815 14.53
621,019 13.56
643,620
14.75
110,169
2.64
124,782
2.74
124,069
2.84
344,162
8.25
654,474 14.30
757,716
17.36
4,171,186 100.00
4,578,266 100.00
4,363,994
100.00

ป 2555

(หนวย : พันบาท)

โครงสรางรายไดรวมจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมในกลุม ดุสิตธานี (ซึ่งเปนรายไดรวมของแตละโรงแรม โดยไมไดรับรูรายไดตามสัดสวนการถือหุน
ของบริษัท) ประกอบดวย รายไดคาหองพัก รายไดคาอาหารและเครื่องดืม่ และรายไดอนื่ ๆ จากธุรกิจโรงแรม ในระยะ 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

แยกตามโรงแรม

* สําหรับป 2555 ป 2556 และ ป 2557 รวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมในอัตรารอยละ 30.02 จํานวน 106.93 ลานบาท 88.57 ลานบาท และ
90.20 ลานบาทตามลําดับ และ ป 2555 รวมกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวน 101.11 ลานบาท

¾ การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ
1. ธุรกิจโรงแรม
ปจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจดานโรงแรมและใหบริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมดังนี้
ภายใตบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว มีหองพักจํานวน 517 หอง แบงเปน
Superior 232 หอง Deluxe 138 หอง Executive Suite 71 หอง Club Executive Suite 36 หอง Junior Suite
(Thai Heritage Suite) 23 หอง Club King 12 หอง Dusit Two Bedroom Suite (Princess Suite) 2 หอง
Rattanakosin Suite 2 หอง และ Majesty Suite 1 หอง นอกจากนี้ ยังใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม
หองจัดเลี้ยง หองประชุมและสัมมนา และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน สระวายน้ํา ศูนยบริหารรางกาย
ชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย สปา” Dusit Shop รานบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ และ
สินคานานาชนิด รวมทั้งสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก รานขายขนมเบเกอรี่ชื่อ “Dusit Gourmet” บริการรถ
Limousine ระหวางโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัว รนอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ย นเงินตรา
ตางประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย ใหบริการโทรศัพท เปนตน
ลูกคาสวนใหญจะเปนชาวตางประเทศ มีทั้งนักทองเที่ยว และนักธุรกิจ มีการจัดประชุมสัมมนา
จากบริษัทในประเทศไทยและการจัดประชุมนานาชาติ สวนใหญลูกคานักทองเที่ยวจะเดินทางมาในระหวาง
เดือนตุลาคมถึงมีนาคมของปถัด ไป ซึ่งเปน ชว ง High Season สว นระหวา งเดือ นเมษายนถึงสิงหาคม
เปนชวง Low Season จะมีนักทองเที่ยวเดินทางมานอย
โรงแรมตั้ง อยูบ นที่ดิน ซึ่ง เชา จากสํา นัก งานทรัพ ยสิน สว นพระมหากษัต ริย โดยมีสัญ ญาเชา
ในชวงแรกเปนระยะเวลา 30 ป ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2516 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทไดรับสิทธิ
ในการตอ สัญ ญาเชา ที่ดิน ไดอีก 2 ครั้ง ครั้ง ละ 15 ป โดยบริษัท ไดตอ สัญ ญาเชา สํา หรับ ชว ง 15 ปแ รก
โดยสัญญามีอายุตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี เปนโรงแรมแบบรีสอรท มีหองพักจํานวน 457 หอง
แบงเปน Deluxe 304 หอง Club Room 58 หอง Club Grand Room 42 หอง Family Suite 24 หอง
One Bedroom Suite 15 หอง Cabana Room 9 หอง Dusit Suite 3 หอง Royal Princess Suite 2 หอง
นอกจากนี้ ยังใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม หองจัดเลี้ยง หองประชุมและสัมมนา และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ เชน สนามเทนนิส สระวายน้ํา ศูนยบริหารรางกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ
“เทวารัณย สปา” Dusit Shop รานบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑและสินคานานาชนิด รวมทั้งรานคายอยขายสินคา
พื้นเมืองและของที่ระลึก รานขายขนมเบเกอรี่ชื่อ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine บริการจัดทัวรนอก
สถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับสง
ไปรษณีย ใหบริการโทรศัพท เปนตน
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โรงแรมตั้งอยูบนที่ดินซึ่งเชาจากบริษัท สิริพัทยา จํากัด โดยสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ
2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทไดทําการตอสัญญาเชาที่ดินลวงหนา
เปนเวลาอีก 10 ป โดยไดยกเลิกสัญญาเชาที่ดินฉบับเดิมและทําสัญญาเชาฉบับใหม ซึ่งไดทําการจดทะเบียน
ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 สัญญาเชาที่ดินฉบับใหมมีอายุสัญญาตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
ภายใตบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน)
- โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม ตั้งอยูบริเวณถนนชางคลาน จังหวัดเชียงใหม เปนโรงแรมระดับ
4 ดาว มีหองพักจํานวน 198 หอง ใหบริการหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม หองประชุมและบริการจัดเลี้ยง
- โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร ตั้งอยูบริเวณถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ เปนโรงแรมระดับ
4 ดาว มีหองพักจํานวน 198 หอง ใหบริการหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม หองประชุมและบริการจัดเลี้ยง
- โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ตั้งอยูที่จังหวัดนครราชสีมา เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว มีหองพัก
จํานวน 186 หอง ใหบริการหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม หองประชุมและบริการจัดเลี้ยง มีสปาในเครือ
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ภายใตชื่อ “น้ําสปา”
ภายใต บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมน ท จํา กัด เปน บริษัท ยอ ยของบริษัท โดยบริษัท ถือหุน รอ ยละ 99.99
วัต ถุป ระสงคใ นการจัด ตั้ง บริษัท ขึ้น เพื่อ ประกอบกิจ การโรงแรมเพื่อ รองรับ การบริห ารจัด การทรัพ ยสิน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี โดยบริษัทดังกลาวไดเชาโรงแรม 3 แหง ไดแก
โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานีที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา
ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และสิทธิการเชา (Leasehold) ระยะเวลา 30 ป ของโรงแรมดุสิตธานี
หัวหิน มาเพื่อดําเนินการ
ภายใตกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
วัน ที่ 21ธั น วาคม 2553 บริ ษั ท ได จัด ตั้ ง กองทุน รวมอสัง หาริม ทรั พ ย แ ละสิ ท ธิ ก ารเชา ดุ สิต ธานี
ซึ่งมีขนาด 4,094 ลานบาท โดยบริษัทไดลงทุนในกองทุนรวมโดยถือหนวยลงทุนรอยละ 30.02 เมื่อวันที่
24 ธัน วาคม 2553 บริษัท ไดโ อนกิจ การของโรงแรมดุสิต ธานี ลากูนา ภูเ ก็ต โรงแรมดุสิต ดีทู เชีย งใหม
และจดสิทธิการเชาโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ใหกับกองทุนรวม
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- โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ตั้งอยูที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนโรงแรมตกแตงแบบไทยรวม
สมัยมีหองพักจํานวน 226 หอง และวิลลาสวนตัวจํานวน 28 หลัง ใหบริการหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม
หอ งประชุม และการจัด งานสํา หรับ แขกผูเ ขา พัก ในโรงแรม บริษัท ไดเ ขา ซื้อ กิจ การโรงแรมดุสิต ธานี
ลากูนา ภูเก็ต โดยวิธีการประมูลจากบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) เปนเงินลงทุน
รวมทั้งสิ้นมูลคา 2,715 ลานบาท และไดโอนกิจการดังกลาวใหกองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ตั้งอยูบริเวณถนนชางคลาน จังหวัดเชียงใหม มีหองพักทั้งสิ้น 131 หอง
ภายใตบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย แตยังคงไวซึ่งความเปนไทย
- โรงแรมดุสิ ต ธานี หัว หิ น (สิ ท ธิก ารเช า ) ตั้ ง อยู ที่อํา เภอชะอํา จั ง หวัด เพชรบุรี เป น โรงแรม
แบบรีสอรท มีหองพักจํานวน 296 หอง ใหบริการหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม หองประชุมและการจัดงาน
สําหรับแขกผูเขาพักในโรงแรม และแขกทั่วไป
ภายใต Philippine Hoteliers, Inc.
เปนบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฟลิปปนส เปนเจาของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ตั้งอยูกลางกรุง
มะนิลาในเขต Makati City มีหองพักจํานวน 538 หอง แบงเปน Deluxe 406 หอง Grand Room 62 หอง Club Room 44 หอง
Corner Room 23 หอง Ambassador Suite 2 หอง Presidential Suite 1 หอง นอกจากนี้ยังใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม
หองจัดเลี้ยง หองประชุมและสัมมนา และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน สระวายน้ํา ศูนยบริหารรางกายชื่อ “DFiT”
สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย สปา” รานคายอยขายสินคาพื้นเมือง และของที่ระลึก รานขายขนมเบเกอรี่
ชื่อ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหวางโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็กทารก บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย ใหบริการโทรศัพท
บริการดูแลรถ (Valet Service) บริการทางการแพทย (Medical Clinic) เปนตน
ภายใต DMS Property Investment Private Limited
เปนบริษัทที่จัดตั้งในสาธารณรัฐมัลดีฟส เปนเจาของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส
ตั้งอยู ที่เกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมัลดีฟส มีวิลลา จํานวน 94 วิลลา แบงเปน 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 นอกจากนี้ยังใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน สระวายน้ํา
ศูนยกีฬาทางน้ํา ศูนยบริหารรางกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย สปา” รานคายอย
ขายสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก บริการเครื่องบินน้ํา (Seaplane) ระหวางสนามบินมาเลและโรงแรม
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2. ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
โรงแรมและรีสอรทที่รับบริหาร มีดังนี้
1. “ดุสิตธานี” โรงแรมระดับ 5 ดาว ภายใตชื่อ “ดุสิตธานี” ธุรกิจดังกลาวรวมถึงการใหใชชื่อ
เครื่องหมายการคา “ดุสิตธานี” ภายใตการควบคุมมาตรฐานการใหบริการของบริษัท (Franchise) โดยสัญญา
รับจางบริหารโรงแรมและการใหใชชื่อเครื่องหมายการคาภายใตชื่อ “ดุสิตธานี” ทั้งหมดอยูภายใต บมจ. ดุสิตธานี

ความสงางามตามแบบประเพณีไทย มรดกอันสูงคา และการบริการอันเลื่องชื่อในระดับสากล
โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตธานี เปนเครือโรงแรมสําหรับตลาดระดับสูงพรอมดวยบริการครบครัน
ที่แสดงถึงประเพณีและความมั่งคั่งของวัฒนธรรมไทย
ดุสิตธานีเปรียบประดุจสัญลักษณอันนาเชื่อถือของคานิยมไทย ทามกลางสภาพแวดลอมที่สุขสงบ มีกลิ่นอาย
และมีสีสัน ทุกๆ รายละเอียดลวนสรางสรรคขึ้นเพื่อยกระดับจิตวิญญาณ และสรางความสุนทรีย ในการเขาพักทุกครั้งและ
ทุกชวงเวลาผูมาเยือนจะสัมผัสไดถึงความอบอุน การใหเกียรติ และความทุมเทเอาใจใสของพนักงานอยางแทจริง
โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตธานี ตั้งอยูใกลกับยานใจกลางธุรกิจและสถานที่สําคัญตางๆ ของจุดหมาย
ปลายทางแตละแหง มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่เหนือระดับไวใหบริการอยางพรอมสรรพสําหรับทุกโอกาส
รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมที่สําคัญ
ปจจุบันโรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตธานี มีดังนี้
• โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ประเทศไทย*
• โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ประเทศไทย**
• โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟลิปปนส
• โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
• โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
• โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียิปต
• โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส สาธารณรัฐมัลดีฟส
• โรงแรมดุสิต ไอสแลนด รีสอรท เชียงราย ประเทศไทย***
หมายเหตุ : * เปนสิทธิการเชาภายใตกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี
** เปนโรงแรมภายใตกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี
*** เปนโรงแรมภายใตแฟรนไชส ของ บมจ. ดุสิตธานี
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โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตธานีที่กําลังจะเปด มีดังนี้
• โรงแรมดุสิตธานี กวม ประเทศสหรัฐอเมริกา
• โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา กอลฟ รีสอรท ประเทศสิงคโปร
• โรงแรมดุสิตธานี ซามารา บีช ซูสส ประเทศตูนิเซีย
• โรงแรมดุสิตธานี บรูควอเตอร ประเทศออสเตรเลีย
• โรงแรมดุสิตธานี คัมรานห ประเทศเวียดนาม
• โรงแรมดุสิตธานี เสาซิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ฮอทสปริงส ชิงหยวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี รีสอรท ฟูเซียน เลค ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟง ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ฟูชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี พานจือหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ซุยหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. “ดุสิตดีทู” โรงแรมระดับ 5 ดาว นําเสนอไลฟสไตลที่เปยมดวยสีสัน เพื่อตอบสนองความตองการและความ
ปรารถนาของนักเดินทางรุนใหมในปจจุบัน ดวยการผสมผสานกันอยางมีเอกลักษณโดดเดนระหวาง การออกแบบที่
ทันสมัย เทคโนโลยีแหงอนาคต ความสะดวกสบาย และบริการอันไรที่ติ

สีสันแหงความรวมสมัย เต็มไปดวยความสนุกสนานและมีชวี ิตชีวา
ดุสิตดีทู ตั้งอยูในทําเลสําคัญที่เปนยานธุรกิจการคาและยานบันเทิงหลัก ที่พักของดุสิตดีทูลวนแตเปน
จุดหมายอันพึงปรารถนา ที่ผูมาเยือนจะไดสัมผัสกับประสบการณที่ใหความตื่นตาตื่นใจและความรื่นรมย ดุสิตดีทู คือ
สถานที่เพื่อการพบปะสังสรรค ภายใตความคลาสสิกแบบใหมในยุคสมัยปจจุบัน เปนสถานที่ที่มอบบรรยากาศแหง
ความรวมสมัย ความหรูหราในสไตลสบายๆ และมนตสะกดที่เปยมดวยสีสัน
ปจจุบนั โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตดีทู มีดังนี้
• โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ประเทศไทย*
• โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอรท ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
• โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา
หมายเหตุ : * เปนโรงแรมภายใตกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี
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โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตดีทูที่กําลังจะเปด มีดังนี้
• โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตดีทู เออรบานา กูรกาวน ประเทศอินเดีย
• โรงแรมดุสิตดีทู เรสซิเดนท ยางกุง ประเทศพมา
• โรงแรมดุสิตดีทู ยารเคย ทิมพู ประเทศภูฏาน
• โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟลิปปนส
• โรงแรมดุสิตดีทู เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตดีทู ซุยหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. “ดุสิตปริ๊นเซส” โรงแรมระดับ 4 ดาว นําเสนอที่พักพรอมบริการที่ครบครันสําหรับตลาดระดับกลาง
ภายใตบรรยากาศที่สะทอนถึงเมืองหรือยานที่เปนทําเลที่ตั้งของโรงแรม แตละโรงแรมหรือรีสอรท ลวนมีเอกลักษณ
โดดเด นเป นของตนเองและมอบความหรู หราอย างมี ระดั บ ผสานกั บประโยชน ใช สอยที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
ทามกลางกลิ่นอายของวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะตัวของทองถิ่นที่แวดลอม ดุสิตปริ๊นเซสพรอมใหการตอนรับที่
อบอุนและเปนกันเอง จึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับนักเดินทางที่เรียบงาย

ความเปนเลิศทีค่ รอบครองไดในทําเลหลักทีแ่ สนสะดวกสบาย เพื่อความลงตัวที่สุดในทุกการเดินทาง
ความรอบรูเกี่ยวกับทองถิ่นที่เขาไปดําเนินธุรกิจทําใหดุสิตปริ๊นเซสสามารถมอบบริการไดอยางเหนือระดับ
ความสัมพันธอันยาวนานของดุสิตปริ๊นเซสที่มีในแตละทองถิ่นชวยยกระดับประสบการณของผูมาเยือน ในขณะที่
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของดุสิตปริ๊นเซสพรอมใหบริการและสรางความผอนคลาย บรรยากาศอันทันสมัยและ
การบริการที่นาประทับใจจึงเปนคําตอบที่ลงตัวสําหรับทั้งนักธุรกิจและนักทองเที่ยว
โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตปริ๊นเซส ตั้งอยูในทําเลใจกลางเมืองทาและเมืองหลักสําคัญตางๆ รวมถึง
แหลงทองเที่ยวตากอากาศ จึงเหมาะสําหรับนักเดินทางที่มองความสะดวกสบายจากทําเลที่ตั้ง และบริการอันเปนเลิศ
นอกจากนี้ ดุสิตปริ๊นเซสยังมอบประสบการณดานการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนเพื่อ
การติดตอธุรกิจและสันทนาการ บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณคาอยางแทจริง
ปจจุบันโรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตปริ๊นเซส มีดังนี้
• โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร กรุงเทพฯ ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ประเทศไทย
• โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม ประเทศไทย
• โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ประเทศไทย*
• โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง ประเทศไทย*
หมายเหตุ : * เปนโรงแรมภายใตแฟรนไชส ของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
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โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตปริ๊นเซสที่กําลังจะเปด มีดังนี้
• โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เอ็นเอไอเอ การเดนส มะนิลา ประเทศฟลิปปนส
4. “ดุสิตเดวาราณา” โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ดุสิตเดวาราณามอบความมีชีวิตชีวาและโดดเดนดวยรสนิยม
ชั้นเลิศสําหรับตลาดเฉพาะกลุมโดยนํามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคา ผสานกับการบริการที่เปนเลิศซึ่งมีประวัติยาวนาน
เพื่อสงมอบประสบการณสุดพิเศษที่หรูหราและมีความเปนสวนตัว

สถานทีพ่ ิเศษเปนสวนตัวทีพ่ รั่งพรอมดวยความประณีตละเอียดออนสําหรับนักเดินทางทีม่ ีความพิถีพิถนั
ดุสิตเดวาราณาสะทอนถึงความหรูเลิศและรสนิยมชั้นเยี่ยม ในการมอบประสบการณชั้นเลิศดวยการดูแล
ปรนนิบัติอยางมีระดับและมีศิลปะ อีกทั้งมีความทันสมัย และงดงามตลอดกาล ดวยความเปนสวนตัวและการบริการที่
มี เอกลั กษณ เฉพาะตั ว เอาใจใส และสมบู รณ ไร ที่ ติ ดุ สิ ตเดวาราณาจึ งเหมาะสํ าหรั บการหลี กเร นจากโลกอั น
สับสนวุนวาย เพื่อมาเติมเต็มความสดชื่นและฟนฟูพลังใหแกจิตใจ
โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตเดวาราณา พัฒนาขึ้นในทําเลชั้นนําตางๆ และเปนที่พักที่มีเอกลักษณโดดเดน
ซึ่ งเพิ่ มคุ ณค าให จุ ดหมายปลายทางแต ละแห ง เป นสถานที่ ส วนตั วที่ มี ความเงี ยบสงบ และพรั่ งพร อมด วย
ความสมบูรณแบบ คุณสมบัติเหลานี้ลวนแตเปนความปรารถนาของกลุมนักธุรกิจและนักเดินทางชั้นสูงทั่วโลกในปจจุบัน
ปจจุบันโรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตเดวาราณา มีดังนี้
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี ประเทศอินเดีย
โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตเดวาราณาที่กําลังจะเปด มีดังนี้
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา สาธารณรัฐมัลดีฟส
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ไหหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา รีสอรท คุนหมิง เตือนฉือ เลค สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฟูเซียน เลค ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริงส แอนด สปา กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. “ดุสิตเรสซิเดนซ” บริการหองชุดพักอาศัยระยะยาว พรอมบริการในมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว
โดยกลุมลูกคาของเครื่องหมายการคานี้คือ ผูที่สรรหาที่พักอาศัยระยะยาวอันไดแก นักธุรกิจ นักทองเที่ยวระยะยาว และ
ชาวตางชาติ ผูพํานักในประเทศนั้นๆ
การออกแบบ และการบริการจะเนนถึงการสรางบรรยากาศความอบอุนใหเปรียบเสมือนบานพักอาศัยที่มี
สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการที่ตอบสนองความตองการของผูพักอาศัยอยางแทจริง
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ปจจุบันโรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตเรสซิเดนซ มีดังนี้
• เพิรลโคสต พรีเมียร โฮเต็ล อพารทเมนท ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
• อพารทเมนท (Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
• ดุสิตเรสซิเดนซ ดูไบมารีนา ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส*
หมายเหตุ : * เปนโรงแรมภายใตแฟรนไชส ของ บมจ.ดุสิตธานี
โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตเรสซิเดนซที่กําลังจะเปด มีดังนี้
• ดุสิตเรสซิเดนซ แอนด สวีท โดฮา ประเทศกาตาร
3. ธุรกิจใหเชาสํานักงาน
บมจ. ดุสิตธานี ดําเนิ นธุ รกิจอาคารพาณิ ชยให เ ช าเปน สํ านั กงาน โดยอาคารตั้ งอยู บนพื้น ที่ ซึ่งเช า
จากสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว นพระมหากษั ต ริ ย ติ ด กั บ อาคารของโรงแรมดุ สิ ต ธานี กรุ ง เทพฯ เป น อาคาร
สํานักงานขนาด 11 ชั้น ผูเชาเปนบริษัทตางๆ ทั้งจากประเทศไทยและตางประเทศ โดยมีพื้นที่ภายในอาคาร
ทั้งหมด 13,245.54 ตารางเมตร และพื้นที่ชั้นใตดิน 336 ตารางเมตร
4. ธุรกิจอื่นๆ
4.1 สถานบริการดานสุขภาพ (สปา)
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ธุรกิจสปาไดถูกโอนยายจาก บริษัท เทวารัณยสปา จํากัด มาอยูภายใต
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) การดําเนินกิจการดานสปาเพื่อสุขภาพ เปดดําเนินการในประเทศไทย 4 แหง
ตางประเทศ 3 แหงดังนี้
ธุรกิจสปาในประเทศ จํานวน 4 แหง
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
2. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
3. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
4. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม
ธุรกิจสปาในตางประเทศ จํานวน 3 แหง
1. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
2. โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส
3. โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
ผลิตภัณฑเทวารัณยสปา มุงเนนการกลับคืนสูธรรมชาติ เทวารัณย สปาจึงไดคัดสรรนําสมุนไพรและ
น้ํามันหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานใหเปนผลิตภัณฑถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย เชน
น้ํามันนวด แชมพู สบู เจลอาบน้ําและครีมบํารุงผิว โดยเนนความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและ
สารเคมีสังเคราะห เชน สารกันเสีย ซีลิโคน และ SLS เปนตน จึงมีความออนโยน และไมทําใหแพหรือระคายเคือง
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นอกจากนี ้ ยัง ไดเ ลือ กใชผ ลิต ภัณ ฑที ่ม ีส ว นผสมของพืช สมุน ไพรที ่ป ลูก แบบออรแ กนิค ตั ้ง แต
รอยละ 70 - 95 ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตขั้นตอน
การเพาะปลูก รวมถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด
เทวารัณย สปา ยังไดเลือกใชเวชสําอางที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสอยาง Algotherm
มาเปนสวนสําคัญในการดูแลผิวหนา ผลิตภัณฑดังกลาวเปนหนึ่งในผูนําดานเวชสําอางที่มีสวนผสมหลัก
จากทองทะเล มาตั้งแตป 2505 และไดรับรางวัลผลิตภัณฑสปายอดเยี่ยมจากนิตยสาร AsiaSpa ในป 2552
สําหรับการบริการ เทวารัณย สปา มีพนักงานนวดที่มีประสบการณและความชํานาญคอยใหบริการ
ทรีตเมนตที่มีใหเลือกหลากหลาย ไมวาจะเปนการนวดแบบตางๆ เชน นวดแบบเทวารัณย ซึ่งเปนการนวด
ที่เ ปน เอกลัก ษณเ ฉพาะของเทวารัณ ย นวดแบบสวีด ิช นวดแบบอายุร เวท การนวดแบบผสมผสานทั ้ง
แบบตะวันตกและแบบตะวันออก รวมไปถึง ทรีตเมนตเพื่อการดูแลสุขภาพผิว เชน ทรีตเมนตเพื่อการทําความ
สะอาดผิวหนาอยางล้ําลึก การอบไอน้ําดวยสมุนไพรไทย เมนูขัดผิว นอกจากนีย้ ังมีชุดผลิตภัณฑและบริการ
ตางๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสรางความรูสึกผอนคลายใหแกผูมาใชบริการอยางสูงสุด
4.2 ธุรกิจดานการศึกษา
เพื่อใหทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาและเติบโตอยางมั่นคง และเปนการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพ
สํา หรับ รองรั บ การขยายตั ว ของโรงแรมกลุม ดุ สิต ธานีแ ละอุต สาหกรรมโรงแรมและการบริก ารทั่ ว โลก
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จึงไดจัด ตั้งฝายการศึก ษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคมุง เนน ที่จ ะขยายธุรกิจ
ดานการศึกษาและการฝกอบรมไปยังจังหวัดตางๆ ในประเทศไทย และตางประเทศที่มีโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู
ทั้ง นี้เ พื่อ เปน การผลิต แรงงานที่มีคุณ ภาพเขา ทํา งานในโรงแรมโดยเฉพาะอยา งยิ่ง โรงแรมในกลุม ดุสิต
ปจจุบันธุรกิจดานการศึกษาของกลุมไดรับการยอมรับและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
ในป 2557 ฝา ยการศึก ษาไดเ ริ่ม แผนงานที ่จ ะเปด สถานศึก ษาในระดับ อาชีว ะเพิ่ม ขึ้น เพื่อ ให
รองรับ งานบริก ารในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรมที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปดโอกาสให
ผูสนใจหรือผูที่ทํางานอยูแลวไดมีวุฒิบัตรเพื่อการประกอบอาชีพและมีความกาวหนาในหนาที่
ธุรกิจดานการศึกษาประกอบดวย
(1) วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี มีรากฐานมาจากโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ที่ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2536
ดวยปณิธานของทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บริ ษั ท ดุ สิ ตธานี จํ ากั ด (มหาชน) โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อผลิ ตบุ คลากรให มี ความรู ความเข าใจในวิ ชาชี พด าน
อุ ตสาหกรรมบริ การอั นเป นกํ าลั งสํ าคั ญในการพั ฒนาธุ รกิ จโรงแรมและการท องเที่ ยว โดยเป ดสอนหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรภาคภาษาอังกฤษ จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรดานการปฏิบัติการโรงแรม
(Diploma in Hotel Operations) และหลักสูตรประกาศนียบัตรดานศิลปะการประกอบอาหาร (Professional Chef Diploma)
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นับตั้งแตเปดดําเนินการสอนเปนตนมา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีไดมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ และ
การจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดวยความทุมเทและความมุงมั่นในการพัฒนา
การศึกษาดานการโรงแรมและการทองเที่ยวจนเปนที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงได
พัฒนาหลักสูตรดานอุตสาหกรรมบริการในระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม โดยไดรับอนุมัติ
จากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษา ชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี”เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2539
ปจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ใหเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดังนี้
 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอรท
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซและอิเวนท
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 2 สาขาวิชา ไดแก
1. หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการโรงแรมและรี สอร ท ซึ่ งเป นหลั กสู ตรที่ ได รั บ
การรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอรแลนด
2. หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปะการประกอบอาหารและการจั ด การภั ต ตาคาร
(หลักสูตรปริญญารวมระหวางสถาบัน เลอ กอรดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ) จํานวน 2 สาขาวิชา ไดแก
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอรท
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวิชา ไดแก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
 วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนยการศึกษาเมืองพัทยา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอรท
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซและอิเวนท
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นอกจากนี้ วิ ทยาลั ยดุ สิ ตธานี ยั งได เป ดสอนหลั กสู ตรฝ กอบรมและให บริ การวิ ชาการแก ผู ที่ สนใจใน
อุตสาหกรรมบริการหลายหลักสูตร เชน หลักสูตรอุตสาหกรรมระยะสั้น 4 เดือน (Hospitality Access Program)
หลั ก สู ต รการประกอบอาหารไทยมื อ อาชี พ หลั ก สู ต รเบเกอรี่ แ ละกาแฟสํ า หรั บ การเป ด ร า นเบื้ อ งต น
หลักสูตร Mini-MBA in Hospitality Management และหลักสูตร Executive Program in Hotel Management เปนตน
จากการที่ วิ ทยาลั ยดุ สิ ตธานี ได มุ งเน นความเป นเลิ ศทางวิ ชาการและผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี คุ ณภาพสู สั งคม
จึงไดรับอนุญาตใหเปนสถานที่ทดสอบฝมือคนหางาน เพื่อไปทํางานในตางประเทศ จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ใน 5 สาขาวิชาชีพ ไดแก พนักงานประกอบอาหาร พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม พนักงานตอนรับสวนหนา และพนักงานทําความสะอาด
ในป 2557 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ ศูนยการศึกษาเมืองพัทยา ไดรับการคัดเลือกเปนองคกรที่มี
หนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาผูประกอบ
อาหารไทย อาชี พผู ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว และประเภทขนมไทย จากสถาบันคุ ณวุฒิวิ ชาชี พ
(องคการมหาชน) และ ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการพัฒนาหนวยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพเขาสู
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ดานความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุงมั่นที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนสากล ดวยการลงนามทําความรวมมือดานตางๆกับสถาบันชั้นนําในตางประเทศ และกําลัง
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้
• ASO COLLEGE GROUP, JAPAN – โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุน ณ เมืองฟูกูโอกะ
และการเปดสอนภาษาญี่ปุนที่วิทยาลัยดุสิตธานี โดยเริ่มเปดอบรมตั้งแตเดือนตุลาคม 2557
• ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE, SWITZERLAND – รับรองหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร
นานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอรท
• LE CORDON BLEU, FRANCE – หลักสูตรปริญญาตรีรวม (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคารระหวางวิทยาลัยดุสิตธานีและสถาบันเลอ กอรดองเบลอ
• LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY (MANILA, CAVITE, BATANGAS AND LAGUNA)
- วิทยาลัยดุสิตธานีดํารงฐานะที่ปรึกษาทางดานการศึกษา ควบคุมดูแลคุณภาพการเรียนการสอน
และพั ฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให ได มาตรฐาน จนประสบความสํ าเร็ จมี ผู เข าศึ กษาป จจุ บั น
รวมแลว 34,000 คน
• THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, HONG KONG – รวมมือกันเปดหลักสูตร
ระยะสั้นสําหรับผูบริหารดานการโรงแรม
• TSUJI CULINARY INSTITUTE, JAPAN –รวมมือกันเปดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุนสําหรับ
บุคคลทั่วไป และบรรจุเปนวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
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• GAMBERO ROSSO, ITALY – เปดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลี่ยนสําหรับบุคคลทั่วไป และ
บรรจุเปนวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
• UNIVERSITY COLLEGE BIRMINGHAM, ENGLAND – โครงการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโทรวม
(หลักสูตรนานาชาติ) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
• BALI INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE, INDONESIA – วิทยาลัย
ดุสิตธานีใหคําปรึกษาในการบริหารสถาบันการศึกษาดานอุตสาหกรรมบริการ
นอกจากนี้วิทยาลัยยังไดเขารวมเปนสมาชิกในสถาบันที่มีชื่อเสียงดานอุตสาหกรรมบริการ เพื่อพัฒนา
องคความรูในดานอุตสาหกรรมบริการใหทันตอสภาวการณปจจุบัน และนําความรูใหมๆ เขามาประยุกตใชในวิทยาลัย
ใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น สถาบันที่วิทยาลัยไดเขารวมเปนสมาชิก อาทิ
• THE INTERNATIONAL COUNCIL ON HOTEL, RESTAURANT, AND INSTITUTE EDUCATION
(ICHRIE)
• THE ASIA PACIFIC COUNCIL ON HOTEL, RESTAURANT, AND INSTITUTIONAL EDUCATION
(APACCHRIE)
• THE PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION (PATA)
• THE THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (TCEB)
• THE THAILAND INTENSIVE AND CONVENTION ASSOCIATION (TICA)
• THE INTERNATIONAL CENTER OF EXCELLENCE IN TOURISM AND HOSPITALITY
EDUCATION (THE-ICE)
ในป 2557 นี้ วิทยาลัยไดรับการรับรองมาตรฐานความเปนเลิศจาก International Center of Excellence in
Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ) ทุกสาขาวิชา ทั้งกรุงเทพและศูนยการศึกษาเมืองพัทยา เปน
ระยะเวลา 5 ป และไดรับการรับรองใหเปน Full Member of THE-ICE
วิ ทยาลั ยได มุ งมั่ นพัฒนางานด านวิ จั ย ซึ่ งผลงานวิ จั ยที่ วิทยาลั ยได ดํ าเนิ นการจดทะเบี ยนลิ ขสิ ทธิ์ และ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา กับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย และไดรับหนังสือรับรองดังนี้
1) หนั งสื อรั บรองการแจ งข อมู ล ลิ ขสิ ทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลั กษณะงาน หนั งสื อ ชื่ อผลงาน
การพัฒนาตํารับอาหารไทยตามมาตรฐานของวิทยาลัยดุสิตธานี (The Development of Thai Food Recipes in Accordance
with Dusit Thani College Standard)
2) หนังสื อรับรองการแจ งข อมูล ความลั บทางการคา ประเภท ขอมู ลการค าดานพาณิชยกรรม ชื่อเรื่ อง
“การพัฒนาตํารับอาหารไทยตามมาตรฐานของวิทยาลัยดุสิตธานี”
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3) หนั งสื อสํ าคั ญแสดงการจดทะเบี ยนเครื่ องหมายการค า สํ าหรั บสิ นค า ผั ดไทกุ งสด น้ํ าพริ กลงเรื อ
ขาวเหนียวมูนหนากุง ขาวเหนียวมูนหนาปลาแหง ขาวเหนียวมูนหนาสังขยา ขนมกลวยไขเชื่อม ขนมกลวยบวดชี
ขนมบัวลอยสามสี ซาหริ่ม ขาวตังหนาตั้ง
4) หนั งสื อสํ าคั ญแสดงการจดทะเบี ยนเครื่ องหมายการค า สํ าหรั บสิ นค า ต มยํ ากุ ง ต มข าไก พล ากุ ง
แกงเขี ยวหวานไก พะแนงหมู แกงเผ็ ดเป ดย าง ยํ าเนื้ อย าง มั สมั่ นเนื้ อ ไก ผั ดกะเพรา หมู สะเต ะ ไก ห อใบเตย
กุงนอนหนาว ทอดมันปลากราย เมี่ยงปลาทู
นอกจากนี้วิทยาลัยดุสิตธานีไดรับรางวัลไทยแลนดสปาแอนดเวลบีอิ้งอวอรด ประจําป 2557 ในประเภทผูให
การศึ กษาด านสปา เมื่ อวั นที่ 25 กั นยายน 2557 ซึ่ งดํ าเนิ นการโดยสมาคมสปาไทย ภายใต การสนั บสนุ นของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
กว า 21 ป ของความสํ าเร็ จ วิ ทยาลั ยดุ สิ ตธานี ได รั บการยอมรั บว าเป นหนึ่ งในสถาบั นการศึ กษาด าน
อุตสาหกรรมบริการชั้นนําที่ไดรับมาตรฐานระดับสากล ดวยหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพ ผนวกกับคณาจารยที่มี
ความรูและประสบการณตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทักษะตางๆ ทําใหวิทยาลัยดุสิตธานีสามารถผลิตบัณฑิตที่เต็ม
เปยมไปดวยความรูความสามารถในทักษะทั้งทางดานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ มีความคิดสรางสรรค และ
มีวิสัยทัศนกวางไกล เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานีมี
นักศึกษาทั้งสิ้นกวา 3,549 คน และผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถสูสังคมไปแลว 3,587 คน
วิทยาลัยดุ สิตธานี ตั้งอยู บนถนนศรี นคริ นทร เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเนื้ อที่ 12 ไร ประกอบดวย
อาคารเรียน 2 อาคาร มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 14,083 ตารางเมตร โดยมีหองเรียน หองฝกปฏิบัติ หองสาธิต และหองครัว
ที่ทันสมัยและอุปกรณการเรียนการสอนครบครัน
(2) โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด)
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด จัดตั้งขึ้นโดยการรวมทุนระหวางบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) กับ
เลอ กอร ดอง เบลอ อิ นเตอร เนชั่ นแนล ภายใต บริ ษั ทร วมทุ นนี้ ได จั ดตั้ ง โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร ดอง เบลอ ดุ สิ ต ขึ้ น เป ดดํ าเนิ นการอย างเป นทางการเมื่ อเดื อนกรกฎาคม ป 2551 โดยมี หลั กสู ตรและ
การเรียนการสอนที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ป จจุ บันโรงเรียนมี นั กเรียนและผู สนใจทั่ วไปเขาศึ กษาประมาณ 1,200-1,500 คน ต อป ในหลักสู ตรการ
ประกอบอาหารคาวและขนมอบแบบฝรั่งเศส (หลักสูตรคลาสสิค ไซเคิล – Classic Cycle Programme) ซึ่งถือไดวาเปน
หลักสูตรหลักที่สําคัญของโรงเรียน เมื่อป 2553 โรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยเพื่อ
สงเสริมและเผยแพรอาหารไทยสูตางประเทศ จึงเปดหลักสูตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine Programme 540 ชั่วโมง) ขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรการทําขนมปง (The Art of Bakery - 240 ชั่วโมง) ที่เปดรับสมัครในปเดียวกันนั้น
ไดรับความสนใจและการตอบรับจากทั้งนักเรียนไทยและชาวตางชาติเปนอยางดี และ เมื่อเดือนเมษายน ป 2556
โรงเรียนไดเปดหลักสูตรความรูเกี่ยวกับไวน (Wine Studies Course - 45 ชั่วโมง) เพื่อตอบสนองการขยายตัวของภาค
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริการและผูสนใจทั่วไปใหไดรับความรูและ
มีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการผลิตไวน การคัดเลือก การเก็บรักษา และ การจัดเสิรฟไวน ซึ่งไดรับความนิยมจาก
นักเรียนและผูประกอบการ ทําใหมีนักเรียนเต็มจํานวนทุกภาคเรียน อีกทั้งยังไดรับความรวมมือจากบริษัท หางราน
และผูนําเขาไวนทั้งในและตางประเทศเปนอยางดี
ในป 2557 โรงเรียนเปดหลักสูตรสําหรับเด็ก (Les Petit Cordon Bleus) สําหรับชวงปดภาคเรียนทั้งโรงเรียน
สามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งคาดวาจะไดรับความสนใจเปนอยางดีจากเด็กๆ ที่มีความชอบดาน
การทําอาหารและความใฝฝนที่อยากเปนเชฟ นอกจากนี้โรงเรียนยังวางแผนที่จะพัฒนาและนําเสนอหลักสูตรระยะสั้น
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมทั้งเทคนิคดานการทําอาหารแนวใหมๆ เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่ง
ไดรับความรวมมือจากสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงรวมรังสรรคและพัฒนาการเรียนการสอนอีกดวย
นอกจากนี้ โรงเรียนมีการนําเสนอหลักสูตรระยะสั้น การฝกภาคปฏิบัตติ างๆ ใหกับผูสนใจทั่วไป บริษัท และ
องคกรตางๆ รวมทั้งผูผลิตและจําหนายอุปกรณเกี่ยวกับอาหารตางๆ สําหรับงานกิจกรรมไมวาจะเปนกิจกรรมการ
ส งเสริ มการขาย กิ จกรรมตอบแทนลู กค า และกิ จกรรมพิ เศษอื่ นๆ ทํ าให โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอรดอง เบลอ ดุ สิต เปนที่ รูจั กอยางกวางขวาง อีกทั้งยั งเป นการเพิ่มพูนความรู ใหแกนักเรียนและศิ ษยเก า
ของโรงเรียนอีกดวย
เลอ กอร ดอง เบลอ เป นสถาบั นที่ สอนการประกอบอาหารแบบฝรั่ งเศสที่ ได รั บการยอมรั บทั่ วโลก
เปดดําเนินการสอนมานานกวา 120 ป ปจจุบันมีสาขาทั้งหมดมากกวา 40 โรงเรียน ใน 20 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง
ยังไดรับรางวัลอีกมากมาย และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ถูกจัดอันดับใหเปน 1 ใน 3
โรงเรียนสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการประชุมสุดยอดของโลกทางดานอาหาร (World Gourmet
Summit) ป 2552 ป 2553 และป 2554 ณ ประเทศสิงคโปร และลาสุดใน ป 2557 นี้ ไดรับการจัดอันดับใหเปนที่ 1
ในฐานะโรงเรียนสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย ซึ่งถือเปนหนึ่งในรางวัลแหงความสําเร็จของโรงเรียน
นอกจากนี้ หนังสือ “สมตํา” (Cookbook: Somtum A Meeting of Tastes, Flavours & Cultures) ยังไดรับรางวัล
ชนะเลิ ศ ตํ า ราอาหารที่ ดี ที่ สุ ด ประเภทอาหารเอเชี ย จากการเข า ร ว มการประกวดตํ า ราอาหารนานาชาติ
(International Gourmand Book Awards) ซึ่งเปนการประกวดตําราอาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ เมืองปารีส
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อป 2555
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต มีความภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาสสนับสนุนงาน
มูลนิธิโครงการหลวง “เลอ ทัวร เดอ อางขาง” ณ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนกิจกรรมที่โรงเรียนเขารวมมาโดยตลอดทุกป
เริ่มตั้งแตป 2551 เปนตนมา ซึ่งเหลาบรรดาเชฟและผูชวยเชฟตางพากันเดินทางสูยอดดอยเพื่อเตรียมอาหารทั้งมื้อเชา
กลางวัน และเย็น สําหรับผูรวมเดินทางระดับ VIP ของโครงการตลอด 2 คืน 3 วัน
ตั้งแต ป 2553 โรงเรียนมีผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จมาอยางตอเนื่อง และในป 2557 นี้ แสดงผล
การดําเนินการที่ดีเลิศ ดวยความมุงมั่นที่จะสรางความเปนเลิศในการเปนสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนําใน
ประเทศไทย เพื่อนํามาซึ่งความเชื่อมั่นใหนักเรียนตางชาติเดินทางเขามาเรียนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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รายละเอียดหลักสูตรที่เปดสอน
• หลักสูตรคลาสสิก ไซเคิล (Classic Cycle) เปนหลักสูตรประกาศนียบัตร เปดรับสมัครทั้งแบบหลักสูตร
วันธรรมดา (Weekday Class) และหลักสูตรวันเสาร (Saturday Class)
o หลักสูตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine)
o หลักสูตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie)
o หลักสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Grand Diplôme)
• หลักสูตรวิชาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine Programme)
• หลักสูตรการทําขนมปง (The Art of Bakery)
• หลักสูตรความรูเกี่ยวกับไวน (Wine Studies Course)
• หลักสูตรระยะสั้นตางๆ (Culinary Discovery Programme (Short Courses))
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ตั้งอยูที่ อาคารพาณิชยดุสิตธานี ชั้น 1 เลขที่ 946
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีพื้นที่โดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรียนไดรับการออกแบบเปนอยางดีและ
มีเครื่องมือเครื่องใชในการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยแบงเปนหองครัวประกอบอาหารคาว หองครัวประกอบอาหาร
หวาน หองครัวเอนกประสงค หองครัวประกอบอาหารนานาชาติ หองสาธิตประกอบอาหาร หองเรียนสําหรับหลักสูตร
ความรูเกี่ยวกับไวน หองเรียนทํากาแฟ และหองสมุด เปนตน
(3) โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม (บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด)
แนวคิดสําหรับโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมไดรับการพัฒนาขึ้นหลังจากที่ฝายการศึกษาของดุสติ ธานีจัดตั้ง
หนวยงานดานอาชีวศึกษาขึ้นเมื่อปลายป 2556 เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและ มีภาวะการ
ขาดแคลนแรงงานระดับเริ่มตนที่มีความรูและทักษะที่สามารถทํางานไดอยางมืออาชีพเปนจํานวนมาก
โรงเรียนสอนวิชาชีพดานการโรงแรมในระดับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนี้เปนการสรางโอกาสทํางาน
ใหกับเยาวชน โดยเฉพาะใหกับนักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งยังไมมีความรูและทักษะดานวิชาชีพ
จึงไมสามารถหางานทําได
โดยบริษัทมีแนวคิดที่จะเปดโรงเรียนการโรงแรมของดุสิตธานีเปนครั้งแรกในกรุงเทพฯ ในป 2558 และอาจ
ขยายโรงเรียนที่มีลักษณะเชนเดียวกันนี้ในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียนอีกดวย
โรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรมจะเป นโรงเรี ยนสอนวิ ชาชี พด านการโรงแรมในระดั บวุ ฒิ บั ตรและ
ประกาศนียบัตร เปดสอนเพื่อใหความรูและทักษะการใหบริการในสาขางานตางๆ ของธุรกิจโรงแรม แกเยาวชนที่
ตองการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมหรือผูสนใจและผูที่กําลังทํางานเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพโดยมี
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต 6-18 เดือน
หลักสูตรที่ใชไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการใหบริการของบุคลากร
วิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals)
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เพื่อรองรับขอตกลงการเคลื่อนยายแรงงานในอาเซียนที่จะมีขึ้นอยางเปนทางการในป 2558 ครอบคลุมสาขางานใน
ธุรกิจโรงแรม คือ ฝายงานหองพัก (งานแมบานและงานตอนรับสวนหนา) ฝายงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ ฝาย
งานผลิตอาหาร แบงการเรียนการสอนเปน 4 ระดับ ไดแก
ระดับวุฒิบัตร 2 (ความรูและทักษะการปฏิบัตงิ านประจําของแตละตําแหนงงาน)
ระดับวุฒิบัตร 3 (ความรูและทักษะการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานประจําของแตละตําแหนงงาน
และการเปนผูนําทีม)
ระดับวุฒิบัตร 4 (ความรูและทักษะการประยุกตเทคนิคกับการปฏิบัติงาน และการสอนงาน)
ระดับประกาศนียบัตร (ความรูและทักษะพิเศษเฉพาะสาขา และทักษะการบริหารงาน)
หลักสูตรการเรียนการสอนเหลานี้ไดรับการพัฒนาจากการทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางผูเชี่ยวชาญและคณาจารย
ของวิ ทยาลั ยดุ สิ ตธานี เพื่ อสร างความมั่ นใจว า ผู ที่ เรี ยนจบจากโรงเรี ยนจะสามารถเที ยบโอนผลการเรี ยนไปศึ กษาต อใน
ระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานี หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆที่จะตกลงทําบันทึกความเขาใจในการใหความรวมมือระหวางกัน
จึงนับไดวาโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจะเปนโรงเรียนการโรงแรมแหงแรกทีไ่ ดนาํ มาตรฐานสมรรถนะและ
ความสามารถในการใหบริการของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวของอาเซียนมาใชอยางสมบูรณ
ดวยการนําหลักสูตรที่มีความเปนเอกลักษณในการตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศมาใชผนวกกับการสอนที่มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์จากคณาจารยที่มีความรูและประสบการณ
ตรงในสาขาวิชาที่สอน รวมทั้งการจัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการและกิจกรรมเพื่อ เสริมทักษะตางๆ จะทําให
ผูสําเร็ จการศึกษาเปนผูมีความรูความสามารถในการทํ างานในธุรกิจโรงแรมหรื อรานอาหารทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไดอยางมืออาชีพ อีกทั้งมีสมรรถนะและความสามารถในการใหบริการตามขอตกลงพื้นฐานของอาเซียน
สามารถนําไปประกอบอาชีพในกลุมประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนตามขอตกลงการเคลื่อนยายแรงงานในอาเซียนที่จะ
มีขึ้นอยางเปนทางการในป 2558
หลักสูตร 15 หลักสูตร
1. หลักสูตรการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มเบื้องตน
2. หลักสูตรการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับวิชาชีพ
3. หลักสูตรการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับวิชาชีพชั้นสูง
4. หลักสูตรการจัดการดานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
5. หลักสูตรการประกอบอาหารเบื้องตน
6. หลักสูตรการประกอบอาหารระดับวิชาชีพ
7. หลักสูตรการทําเบเกอรี่และขนมหวานระดับวิชาชีพ
8. หลักสูตรการประกอบอาหารระดับวิชาชีพชัน้ สูง
9. หลักสูตรการทําเบเกอรี่และขนมหวานระดับวิชาชีพชั้นสูง
10. หลักสูตรการจัดการครัว
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11. หลักสูตรการใหบริการฝายหองพักเบื้องตน
12. หลักสูตรการใหบริการฝายหองพักระดับวิชาชีพ
13. หลักสูตรการใหบริการแผนกแมบานระดับวิชาชีพชั้นสูง
14. หลักสูตรการใหบริการแผนกตอนรับสวนหนาระดับวิชาชีพ
15. แผนการเรียนหลักสูตรการจัดการฝายหองพัก
ระยะเวลาและการจัดการการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับวุฒิบัตรระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 แตละหลักสูตรแบงเปนการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในชั้นเรียน 3 เดือนและการฝกงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรียนตลอดทั้งหลักสูตรรวม 6 เดือน
หลั กสู ตรระดั บประกาศนี ยบั ตรแบ งเป นการเรี ยนภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ในชั้ นเรี ยน 15 เดื อนและ
การฝกงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรียนตลอดทั้งหลักสูตรรวม 18 เดือน
โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ตั้งอยูบนถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ 1 ไร 66 ตารางวา
ประกอบดวยอาคารเรียน 1 อาคาร จํานวน 7 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 6,947.5 ตารางเมตร โดยมีหองเรียน หองฝก
ปฏิบัติ หองสาธิต และหองครัวที่ทันสมัยและอุปกรณการเรียนการสอนครบครัน
¾ การตลาดและการแขงขัน
การบริหารจัดการรายได
1. จัดทํารายการตรวจสอบพรอมกําหนดระยะเวลา เพื่อใหการสนับสนุนโรงแรมที่จะเปดใหม สําหรับการ
บริหารจัดการรายได การขายและการตลาด เพื่อใหมั่นใจวาระบบ วิธีการ และแผนการตลาด พรอมใชงานกอนที่แตละ
โรงแรมจะเปด
2. ขยายบทบาทการบริหารจัดการรายไดในทุกโรงแรม เพื่อเพิ่มรายไดดวยการบริหารจัดการพื้นที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมุงเนนการทํากําไรจากการขายในแตละภาคสวน
3. ดําเนินการเรื่องราคาหองพัก โดยพิจารณาดัชนีมูลคารวมกับขอมูลของ ReviewPro ในการกําหนดราคาใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2558
4. ทํ างานอย างใกล ชิ ดกั บผู จั ดการ และผู นํ าการขายของแต ละโรงแรมเพื่ อกํ ากั บดู แล และยกระดั บ
ความสามารถ กระบวนการ รวมถึงกลยุทธการขายและการตลาด ทั้งในระยะสั้นและยาว
5. ดําเนินการเพื่อยกระดับชื่อเสียงของโรงแรม ซึ่งจะแสดงใหเห็นผานทางดัชนีชี้วัดมูลคาซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล วิธีนี้จะถูกนําไปใชผานสื่อสังคมออนไลนโดยมุงเปาหมายที่ตลาดในจีน
E-Business
1. ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 จะเปดตัว www.dusit.com อีกครั้ง โดยมีหลายภาษาทั้ง ไทย จีน ญี่ปุน อาหรับ
เพื่อใหสามารถควบคุมและจัดการเนื้อหาไดอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดคาใชจาย
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2. จากความสําเร็จของการจัดเก็บขอมูลของนักทองเที่ยวชาวมุสลิมที่ ออกแบบมาเพื่อจับกลุมตลาด
ตะวั นออกกลาง และนักท องเที่ยวชาวมุสลิมทั่ วโลก จึงไดเตรียมระบบการจัดเก็บขอมูลของแตละโรงแรมใหมี
หลากหลายภาษา ทั้ งภาษาเยอรมั น สเปน รั สเซี ย และเกาหลี เพื่ อพั ฒนาความสามารถของโปรแกรมค นหา
(SEO-Search Engine Optimization)
3. ดําเนินการเรื่องรหัสเฉพาะของเครือขายดุสิตอินเตอรเนชั่นแนล (DW) ผานชองทางการจัดจําหนายทั่วโลกใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2558 เพื่อใหแบรนดของดุสิตปรากฏสูสาธารณชน และบริษัทการทองเที่ยวตางๆ ใหมากขึ้น
4. เปดตัว Dusit Apps ในโทรศัพทมือถือ เพื่อยกระดับผูเขาพัก และเพื่อเพิ่มเสนทางสําหรับตลาดออนไลน
5. จัดตั้งศูนยจีนขึ้นเพื่อดูแลตลาดจีน ดวยวิธีนี้จะทําใหเพิ่มการจองทางออนไลน โดยผูเขาพักสามารถทําการ
จองในภาษาจีน และภาษาญี่ปุน
ฝายขายระดับนานาชาติ
1. นอกจากการรักษาฐานลูก คาสําคัญที่มีอยูในทุกกลุมตลาดแลว สํานักงานขายนานาชาติ และ
สํ า นัก งานขายภูม ิภ าคจะมุ ง เนน การเจริญ เติบ โตของสว นแบง การตลาดใหม ากขึ ้น รวมทั ้ง กลุ ม ลูก คา
ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม
2. กําหนดแผนการขายของสํานักงานขายนานาชาติ และสํานักงานขายภูมิภาค รวมถึงงานแสดงสินคา และการ
แสดงสินคาไปตามเมืองตางๆ จะมีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแบรนดของดุสิตใหเปนที่
รูจักในตลาด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
3. มุงเนนไปยังตลาดเกาหลี โดยการวาจางผูจัดการขายฝายเกาหลี ปรับบทบาทของผูอํานวยการขาย
ฝายรัสเซีย เพื่อผลักดันยอดขายไปยังกลุมที่มีศักยภาพอื่นๆ ที่เปนตลาดใหมเชน อินเดีย อินโดนีเซีย พมา เนื่องจาก
ตลาดรัสเซียซบเซาลง
4. ขยายการขายดวยการตั้งสํานักงานขายนานาชาติ และสํานักงานขายภูมิภาคในซาอุดีอาระเบีย ออสเตรเลีย
และ นิวซีแลนดในไตรมาสที่ 1 ป 2558 เพื่อใหแบรนดของดุสิต และยอดขายเติบโตในตลาดที่มีศักยภาพ
5. ขยายตลาดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ โดยพัฒนาและทําการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขบวนการขาย เน น การขายเชิ ง รุ ก เพื่ อให ส ามารถจั บ ตลาดผ า นเครื อ ข า ยทั่ ว โลกของ
Destination Management Company และ Professional Congress Organizer รวมถึงสํานักงานจัดประชุมสัมมนาตางๆ
การทําการตลาดเพื่อสงเสริมความภักดีในแบรนด
1. วัตถุประสงคสําคัญในการการสรางแบรนดสําหรับป 2558 คือ
- เสริมสรางการรับรูในตลาดและการจัดวางแบรนดของดุสิต โดยเนน dusitD2 มากขึ้น
- ผลักดันใหดุสิตธานีเปนแบรนดชั้นนําของโลก
2. กําหนดความแตกตางอยางชัดเจนในแตละแบรนดของดุสิต และพัฒนาแคมเปญตางๆ เพื่อใหแบรนดเปนที่
รูจักโดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดในตางประเทศ
3. เปดตัวโปรแกรม Dusit Gold อีกครั้ง ผานสื่อดิจิตอล เพื่อลดคาใชจายในการบริหารจัดการโดยอาศัย
โปรแกรม Instant Rewards เปนหลักในการดําเนินการ
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สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมืองทองถิ่น
นักทองเที่ยวจะเขามาในประเทศไทยชวงไตรมาสแรกและไตรมาสสุดทายของป ซึ่งเปนชวงฤดูการทองเที่ยวเปน
จํานวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศดี ในขณะที่สภาพอากาศในยุโรปและพื้นที่สวนใหญของทวีปเอเชีย เชนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนหรือญี่ปุนไมเอื้ออํานวย
แตดวยปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 มีการประทวงตอตานรัฐบาลอยางตอเนื่อง
รัฐบาลตางประเทศออกคําเตือนเรื่องการเดิ นทางมาประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 มีการประกาศใช
กฎอัยการศึก สิ่งเหลานี้ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทยชวง 9 เดือนแรกของป 2557 ลดลง ประมาณ 2
ลานคนหรือลดลงรอยละ 10.3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2556

ที่มา: www.focus-economics.com
ไตรมาสที่ 4 การฟ นตั วของเศรษฐกิ จยั งไม เป นไปตามที่ คาดหวั งเดื อนตุ ลาคมภาคอุ ตสาหกรรมและ
การสงออกปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง แตอุปสงคในประเทศยังคงซบเซา แมวารัฐบาลจะพยายามกระตุนเศรษฐกิจดวย
การเพิ่มงบประมาณการใชจายของภาครัฐแล วก็ตาม สําหรับการทองเที่ยวยังคงไดรับผลกระทบทางลบจากการ
ประกาศใชกฎอัยการศึก อัตราเงินเฟอลดลงจากรอยละ 1.5 ในเดือนตุลาคม เปนรอยละ 1.3 ในเดือนพฤศจิกายน เปน
ระดับต่ําสุดนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งเปนไปตามการคาดการณของธนาคารกลางวาอัตราเงินเฟอจะอยูในชวง
รอยละ 0.5 -3.0 สําหรับธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณวาป 2557 อัตราเงินเฟอจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.2 และป 2558
จะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.1 ในขณะที่มีการคาดหวังวาป 2557 อัตราเงินเฟอจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.3 และในป 2558 จะเฉลี่ย
อยูที่รอยละ 2.6
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ปริมาณการใหบริการหองพักและอัตราการเขาพักแตละโรงแรม มีดังนี้
โรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ดุสิตธานี พัทยา
ดุสิตธานี มะนิลา
ดุสิตธานี มัลดีฟส
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช
ดุสิตธานี หัวหิน
ดุสิตดีทู เชียงใหม
ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต

บริษัทผูประกอบธุรกิจ
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
Philippine Hoteliers, Inc.
DMS Property Investment Private Limited
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้สี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้สี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้สี 
บ. ดุสิต แมนเนจเมนท
บ. ดุสิต แมนเนจเมนท
บ. ดุสิต แมนเนจเมนท

จํานวน
หองพัก
517
457
538
94
198
198
186
296
131
254

2554
62.82
61.05
76.40
58.34
63.30
62.59
64.23
54.53
75.08

อัตราการเขาพัก (%)
2555
2556
64.42
66.43
65.18
74.87
75.29
70.35
35.30
60.03
63.66
83.72
71.17
73.35
71.19
72.65
66.90
68.24
63.79
71.73
81.21
75.79

2557
47.39
68.55
78.61
65.67
84.71
74.73
72.44
62.68
73.58
78.65

ป 2557 โรงแรมสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราการเขาพักลดลงจากป 2556 โดยเฉพาะโรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เปนผลจากจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติลดลงจากความกังวลเรื่องสถานการณทางการเมือง
ภายในประเทศ สําหรับโรงแรมในตางประเทศ 2 โรงแรม ไดแก ดุสิตธานี มัลดีฟส และดุสิตธานี มะนิลา มีอัตราการเขา
พักเพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 5 และรอยละ 8 ตามลําดับ
สภาพการแขงขัน
การเขามาในประเทศไทยของชาวตางชาติ
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• นักทองเที่ยวจากเอเชียตะวันออกที่เขามาอันดับ 1 คือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจํานวนกวา 4.6 ลานคน
• นักทองเที่ยวจากเอเชียใตที่เขามามาก คือ อินเดีย มีจํานวนกวา 1 ลานคน เติบโตรอยละ 3.61 เมื่อเทียบกับ
ปกอนหนานี้
• รัสเซียเปนตลาดอันดับ 1 จากยุโรปที่มีกวา 1.6 ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ 31.93 สําหรับป 2558 คาดวาจะมี
ปริมาณลดลงเนื่องจากการออนคาของสกุลเงินรูเบิล และปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรัสเซีย
• จากสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน คาดวานักทองเที่ยวจากญี่ปุนจะยังคงเติบโตไดไมมากนัก
• จะมีการมุงเนนตลาดในแถบภูมิภาคมากขึ้น เชน มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฮองกง และเวียดนาม
การแขงขัน
- ปจจัยภายใน
โรงแรมแตละแหงไดกําหนดกลุมการแขงขันกันระหวางโรงแรมที่อยูในประเภทและระดับเดียวกัน และ
มีทําเลใกลเคียงกัน เพื่อที่จะไดทําการวัดผลการดําเนินการในดานอัตรารายไดคาหองพักเฉลี่ยตอจํานวนหองพักที่มีอยู
ในโรงแรมทั้งหมด (RevPAR) การเขาถึงตลาด และอัตราคาหองพักโดยเฉลี่ย
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPIs) ของแตละโรงแรม คือการถูกจัดอันดับตามกลุมการแขงขัน ภายใตตัววัดผล
สามตัวขางตน โดยเปรียบเทียบเปนจํานวนรอยละที่เปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งตองมีการติดตามผลแบบ
รายวันและรายเดือน เพื่อรายงานตอสํานักงานสวนกลาง วิธีดังกลาวทําใหการติดตามผลการดําเนินงานของแตละ
โรงแรมเปนไปอยางโปรงใสและชัดเจน และผลการดําเนินการนี้มีการพิสูจนโดยขอมูล STR Global (STR Global
คือ หนวยงานที่รายงานสถิติในธุรกิจโรงแรมทั่วโลก เปนสถาบันที่ไดรับความเชื่อถือในอุตสาหกรรมทองเที่ยว)
ริเริ่มนํา Global Review Index มาใชในการบริหารจัดการชื่อเสียงของแตละโรงแรมในสังคมออนไลน ขอมูลที่
ไดจะถูกนําไปใชเพื่อปรับปรุงการใหบริการและการจัดอันดับ
- ปจจัยภายนอก
ในประเทศไทยมีหองพักเกินความตองการ โดยในกรุงเทพไดรับผลกระทบมากที่สุด โรงแรมใหมมีการ
ตกแตงและถูกออกแบบใหมีอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย และมีคาหองพักไมสูง สถานที่ทองเที่ยวใหมๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเทศ เวียดนามและพมามีความนาสนใจเพิ่มมากขึ้นจากกลุมนักทองเที่ยวอิสระ
สงผลกระทบตอสวนแบงการตลาดของไทย
เนื่องจากกฎอัยการศึกยังคงถูกบังคับใช จึงคาดวาป 2558 ตลาดการประชุมสัมมนาจากตางประเทศจะยังคงไม
ดีขึ้น จึงมุงเนนทําการตลาดในกลุมขนาดเล็กถึงขนาดกลางในตลาดทองถิ่นและภูมิภาคมากขึ้น
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¾ การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจโรงแรมและการใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตองใชบุคลากรเปนหลักในการประกอบธุรกิจ
นอกเหนือไปจากการจัดสถานที่และจัดหาอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกแขกผูมาใชบริการ
สํา หรับ โรงแรมในประเทศ บุค ลากรสว นใหญเ ปน แรงงานภายในประเทศที่ไ ดรับการฝก อบรม
ดานการใหบริการตางๆ เปนอยางดี มีบางตําแหนงเทานั้นที่บริษัทจําเปนตองวาจางผูชํานาญการชาวตางประเทศ
สวนโรงแรมในตางประเทศ จะใชบุคลากรในพื้นที่เปนหลักเพื่อตอบสนองและรูถึงความตองการของแขก
ในประเทศนั้นๆ แตยังคงมาตรฐานการบริการและเอกลักษณของความเปนไทย
นอกจากนี้ ยัง มีโ ครงการที่จ ะพัฒ นานัก ศึก ษาของวิท ยาลัย ดุสิต ธานีที่เ รีย นจบแลว เขา มาทํา งาน
ใหกับโรงแรมในกลุมดุสิตอีกดวย
¾ การควบคุมโดยหนวยงานของรัฐ
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ดานสุขอนามัย ทางบริษัทปฏิบัติตามขอบัญญัติสํานักงานกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาลทองถิ่น
นอกจากนี้ โรงแรมในเครือสวนใหญไดเขารวมโครงการใบไมเขียว ของมูลนิธิใบไมสีเขียวซึ่งจัดตั้งโดย
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบดวยองคกรที่มีวิสัยทัศน
ดานการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม องคกรที่กลาวถึงนั้นคือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย โครงการสิ่ ง แวดล อ มแหง สหประชาชาติ ป ระจํา ภู มิ ภ าคเอเชีย แปซิฟ ค สํา นั ก งาน
การจัดการดานการใชไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
การประปานครหลวง ซึ่งโครงการใบไมเขียวมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน และ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยจะวัดระดับมาตรฐานโดยพิจารณา
ถึงเรื่องสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานของโรงแรมเทียบไดกับ ISO 14000
ที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และไมมีคาใชจายเกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แตมีคาใชจายเพื่อรักษามาตรฐานในดานตางๆ ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดลอม
ของโรงแรมใหอยูในสภาพที่ดี ซึ่ งเป น ค าใชจายในการดําเนินงานตามปกติ
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ปจจัยความเสี่ยง

ธุ ร กิ จ โรงแรม เป น ธุ ร กิ จ ที ่ ต  อ งเผชิ ญ ต อ ป จ จั ย ความเสี ่ ย งและความไม แ น น อนต า งๆ
มากมายในการประกอบธุร กิจ ทั้ง ความเสี่ย งจากการประกอบธุร กิจ ของบริษัท เอง และความเสี่ย งจาก
ปจ จัย ภายนอกซึ่ง อยูเ หนือ การควบคุ ม ของบริ ษั ท ป จ จัย ความเสี่ย งตา งๆ เหลา นั้น อาจส ง ผลกระทบต อ
การดํา เนิ นธุ รกิ จและผลประกอบการของบริ ษั ทอย างมี นัย สํา คัญ และมี ผลทํ า ให บริ ษัท ไม สามารถบรรลุ
เปาหมายในการดําเนินงานได
อย า งไรก็ต าม นอกเหนื อ จากความเสี่ ย งที่ไ ด ก ล า วถึ ง ในเอกสารฉบั บ นี้แ ลว ยั ง มี ค วามเสี่ย งและ
ความไมแนนอนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยที่บริษัทยังไมทราบหรือระบุไดในขณะนี้ หรือ เปนความเสี่ยงที่บริษัท
มีความเห็นในขณะนี้วาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัท
แต อ าจมี ค วามสํา คั ญ ต อ ไปในอนาคตได ดั ง นั้ น ผู มี ส ว นได เ สี ย ควรพิ จ ารณาป จ จั ย ความเสี่ ย งอื่ น ๆ
ตามที่เห็นสมควรเพื่อเปนขอมูลประกอบดวย
¾ ความเสี่ยงหลักตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน
 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจรับจางบริหารโรงแรม
ป 2557 บริษัทยังคงขยายธุรกิจอยางตอเนื่องทั้งในประเทศและตางประเทศตามแผนระยะยาวของบริษัท ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีรายไดสวนใหญจากภายในประเทศ บริษัทจึงเพิ่ม
ขอบขายการดําเนินธุรกิจรับบริหารโรงแรมออกไปยังตลาดตางประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อขยายตลาดใหกับเครื่องหมาย
การค าของบริ ษั ท โดยเน นไปที่ ภู มิ ภาคตะวั นออกกลาง เช น สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส ภู มิ ภาคเอเชี ยตะวั นออก เช น
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภูมิภาคเอเชียใต เชน ประเทศอินเดีย รวมไปถึงทวีปยุโรป และแอฟริกา เนื่องจาก ตลาดเหลานี้
มีกลุมลูกคาเปาหมายที่มีกําลังซื้อสูง และยังเปนตลาดที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตไดอีกมาก อยางไรก็ตามบริษัทยังคง
พิจารณารับบริหารโรงแรมภายในประเทศอยางตอเนื่องโดยมุงเนนทําเลที่มีศักยภาพสูงเปนหลัก
ในป 2556 และ ป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการรับจางบริหารโรงแรมคิดเปนรอยละ 1.20 และ
รอยละ 2.22 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยสัญญารับจางบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาอยูระหวาง 2-15 ป บริษัทและ
บริษัทยอยจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากโรงแรมที่บริษัทและบริษัทยอยรับบริหารจะบอกเลิกสัญญากอนกําหนด ไมตอ
สัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา หรือมีการตออายุสัญญาโดยมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาเดิม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบในแตละประเทศ ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบตอรายไดโดยรวมของบริษทั
บริษัทและบริษัทยอยจึงไดมีการจัดทําสัญญารับจางบริหารที่มีเงื่อนไขรัดกุมมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อเปนการรองรับนโยบายการขยายธุรกิจ บริษัทไดมีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ รวมทั้ง
ยกระดั บมาตรฐานการบริหารจั ดการทั้ งด านการตลาด ด านการปฎิบัติ การ ดานบุคลากร ด านการเงิน และ ดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน พัฒนาศักยภาพในการแขงขันกับโรงแรม
คูแขง และเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับเครื่องหมายการคาใหเปนที่รูจักในตลาดโลก
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม
นอกเหนือจากการขยายการรับจางบริหารโรงแรม บริษัทและบริษัทยอยยังมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนใน
โครงการใหมๆ ที่มีผลตอบเเทนดี เพื่อเปนการสนับสนุนกลยุทธในการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยใหเติบโต
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปที่ผานมาบริษัทไดมีการศึกษาการลงทุนในโครงการตางๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศอยางตอเนื่อง
โดยไดพิจารณาถึงปจจัยความเสี่ยงตางๆ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควบคูกันไป เพื่อผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัท อยางไรก็ตาม แมจะมีการพิจารณาอยางรอบคอบแลว ในการลงทุนดังกลาวบริษัทยังมีความเสี่ยง เชน การ
ยอมรับจากลูกคา รายไดที่ไมเเนนอน การเปลี่ยนเเปลงของคากอสราง และกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เปนตน
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทยอยไดสรรหาบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ เพื่อ
จัดการโครงการลงทุน รวมทั้งวาจางบริษัทที่ปรึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในแตละดานใหเขามา
ศึกษาขอมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) กอนที่จะนํามาผลการศึกษา
มาประกอบการตัดสินใจลงทุนในแตละโครงการโดย คณะกรรมการบริหารผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหแนใจวาโครงการลงทุน
ตางๆ ใหผลตอบเเทนอยูในระดับที่นาพอใจเเละสามารถเพิ่มมูลคาโดยรวมใหกับบริษัทและบริษัทยอย
 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภาพลักษณและพัฒนาโรงแรม
สําหรับธุรกิจโรงแรม การปรับปรุงอาคาร รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในโรงแรม (Renovation)
มีความจําเปนอยางมาก บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมในเครือของบริษัทและบริษัทยอยอยูเปน
ระยะๆ และมีการวางแผนการปรับปรุงครั้งใหญ (Major Renovation) ทุก 5-7 ป ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของ
โรงแรมใหอยูระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว รวมทั้งเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของโรงแรมใหสามารถแขงขันกับคูแขงใน
ธุรกิจระดับเดียวกันได
บางครั้งการปรับปรุ งตกแตงโรงแรมบางแหงไมสามารถดําเนินการได ตามแผน เนื่องจากขอจํากั ดของ
โครงสรางเดิม ทําใหตองมีการปดปรับปรุงเปนสวนๆ ในขณะที่ยังมีการเปดใหบริการลูกคา จึงอาจเกิดอุปสรรคตอ
การทํางานและทําใหงานแลวเสร็จลาชากวากําหนด ซึ่งอาจสงผลกระทบทางดานลบตอการใหบริการและชื่อเสียงของ
โรงแรม นอกจากนี้การที่บริษัทไมสามารถควบคุมงบประมาณการปรับปรุงใหเปนไปตามที่กําหนดได ยังเปนปจจัย
เสี่ยงอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลทําใหคาใชจายของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น และมีผลทําใหกําไรและกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทยอยลดลงในที่สุด อยางไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทและบริษัทยอยไดวางระบบและแผนการดําเนินงาน
อยางเปนมาตรฐานสําหรับงานการปรับปรุงโรงแรม ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดปญหาและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากงานปรับปรุงโรงแรมไดมาก รวมทั้งไดผลงานที่มีคุณภาพ และ อยูภายใตงบประมาณ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว
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นอกจากนี้ ในการพิจารณาโครงการปรับปรุงภาพลักษณของโรงแรมแตละแหงนั้น บริษัทไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของโครงการ ภาวะตลาด และมูลคาของผลตอบแทนที่จะไดรับควบคูกันไป และ ยังคงใหความสําคัญกับการ
ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร
 ความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทาง
ธุรกิจและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทและบริษัทยอยจึง
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรรหาบุคลากร และรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ
ที่เหมาะสมกับตําแหนงงานแตละดาน โดยเฉพาะบุคลากรในระดับบริหารที่จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผน
กลยุทธเพื่อใหธุรกิจเติบโตไปตามเปาหมาย
อยางไรก็ตาม การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัตติ รงตามตําแหนงงาน และทันตอความตองการ ซึ่ง
นอกเหนือไปจากการแขงขันกันแยงชิงบุคลากรจากบริษัททั้งที่อยูภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการบริการแลว
การที่โรงแรมบางแหงอาจตองการบุคลากรที่เหมาะสมกับทองที่นั้นๆ ดวย ยังคงเปนอีกอุปสรรคที่สําคัญของบริษัท
นอกจากนี้ บริ ษั ทและบริ ษั ทย อยยั งต องการแผนการพั ฒนาบุ คลากร และการวางแผนสื บทอดตํ าแหน ง
(Succession Plan) ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงนี้ลง
 ความเสี่ยงดานความนาเชื่อถือและความมั่นคงทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินจํานวน 1,142 ลานบาท
เปนวงเงินกูของบริษัท Philippine Hoteliers, Inc. จํานวน 510 ลานเปโซ เพื่อใชปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานีมะนิลา
กําหนดชําระคืนตั้งแตกุมภาพันธ 2552 ถึงกุมภาพันธ 2558 และวงเงิน 991.68 ลานเปโซ เพื่อปรับปรุงโรงแรม มี
กําหนดชําระคืนภายใน 10 ป และเปนเงินกูระยะยาวของบริษัทยอย เพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานีมัลดีฟส
วงเงิน 41.50 ลานเหรียญสหรัฐ กําหนดชําระคืนตั้งแตกันยายน 2556 ถึงมิถุนายน 2561
ในสัญญาเงินกูระยะยาวสกุลเปโซ และสกุลเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย
ตามที่กําหนดในสัญญาแลว ตลอดอายุสัญญาการกูเงินบริษัทจะตองดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ไมเกิน 2 ตอ 1 และ1.75 ตอ 1 ตามลําดับ ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวในสัญญาได เจาหนี้มี
สิทธิระงับการใหกูยืมเงินเเละ ถือวาเงินกูทั้งหมดถึงกําหนดชําระทันที ซึ่งจะมีผลตอสภาพคลองและ ฐานะการ
ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทสามารถชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเงินกูขางตน ตรงตาม
กําหนด รวมทั้งดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของเพียง 0.74 ตอ 1 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู และ
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทที่จะดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของไมเกิน 1 ตอ 1
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ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก
 ความเสี่ยงในดานการแขงขันและการเพิ่มขึ้นของคูแขง
ธุรกิจโรงแรมในทําเลที่มีศักยภาพหลายแหงมีการแขงขันสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยกลุมบริษัทตองแขงขันกับ
โรงแรมทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ รวมไปถึงระดับทองถิ่น โดยเฉพาะคูแขงที่เปนกลุมโรงแรมที่มีเครือขาย
ในตางประเทศ (International Chain Hotels) ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งที่มีตนทุนทาง
การเงินที่ต่ํากวา นอกจากคูแขงที่เปนโรงแรมแลว เซอรวิส อพารตเมนท (Serviced Apartments) ก็ถือไดวาเปนคูแขงที่
สําคัญของธุรกิจโรงแรม
ดังนั้น การเขามาของคูแขงในแตละประเภทและในแตละทําเลพื้นที่ โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ ทําใหจํานวน
อุปทานธุรกิจหองพักเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อุปสงคหรือความตองการของตลาดอาจชะลอตัวจากปจจัยตางๆ อันมีผล
ทําใหการแขงขันชวงชิงสวนแบงทางการตลาดของผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น และจะสงผลกระทบตอรายไดและผล
ประกอบการในที่สุด
นอกเหนือจากธุรกิจหองพัก การแขงขันในธุรกิจรานอาหารก็สูงเชนกัน ปจจุบนั มีภัตตาคารและรานอาหาร
ทั้งที่ตั้งอยูในโรงแรมและไมอยูในโรงแรมเกิดขึ้นจํานวนมาก โดยนําเสนอความหลากหลายของประเภทอาหาร
ระดับการบริการ ราคา และบรรยากาศที่แตกตางกัน ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดานการแขงขันดังกลาวขางตน บริษัทและบริษัทยอยมีเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการแกลูกคาอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานบริการ
อยางสม่ําเสมอซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ การปรับปรุงภาพลักษณโรงแรมใหมีความทันสมัย สวยงาม และ
สามารถอํานวยความสะดวกสบายใหแกลูกคา นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาด
โดยเนนจุดแข็งของโรงแรมและรานอาหารภายในโรงแรม (Unique Selling Points) และพัฒนาความไดเปรียบเชิงการ
แขงขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) เพื่อรักษาและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ยิ่งไปกวานั้น บริษัทยังมี
มาตรการควบคุมตนทุนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
 ความเสี่ยงจากความไมแนนอนดานเศรษฐกิจและสถานการณทางการเมืองภายในประเทศ
ในป 2557 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคอนขางชะลอตัว โดยสวนใหญเปนผลมาจาก
การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่ชะลอตัวกวาที่คาดไว ในขณะที่ภาวะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชะลอตัวตอ
ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2556 เนื่องจากผลกระทบทางดานการเมือง และจากการประกาศกฎอัยการศึกของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ หลังจากการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยไดตระหนักถึงความเสี่ยงขอนี้ดี และพยายามปรับกลยุทธทางการตลาด
รวมทั้งหาแนวทางการกระจายความเสี่ยงโดยการแสวงหาแหลงรายไดจากภูมิภาคอื่นๆ เพื่อไมใหธุรกิจกระจุกตัวอยู
ในประเทศหรื อเพี ยงภู มิ ภาคเดี ยวเท านั้ น รวมทั้ งได เตรี ยมวางแผนสํ ารองสํ าหรั บเหตุ การณ ที่ ไม คาดคิ ด
(Contingency Plan) พรอมดวยมาตรการดานความปลอดภัยตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินธุรกิจยังคงดําเนินไป
อยางตอเนื่อง และเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใหนอยที่สุด
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 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
การเกิ ดภั ยธรรมชาติ เช น พายุ อุ ทกภั ย และแผ นดิ นไหว ส งผลกระทบโดยตรงต อธุ รกิ จโรงแรมเเละ
การทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 2-3 ปที่ผานมา ภัยธรรมชาติที่เกิดทวีความรุนแรงมากขึ้น และ ยากที่จะ
คาดการณลวงหนา อยางไรก็ตาม บริษัทไดพิจารณาทําประกันกับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียง
โดยจัดทําประกันภัยความเสียหายตอทรัพยสินที่เพิ่มเงื่อนไขความคุมครองใหมีความครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงความ
เสียเมื่อธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายไดที่ตองเสียไปใหเพียงพอ นอกจากนี้ยังจัดทําประกัน
คุมครองความเสียหายที่อาจเกิดกับลูกคาหรือบุคคลที่ 3 (Third Party Liability) โดยปจจุบันจัดทําเปนกรมธรรมรวมกัน
สําหรับโรงแรมในเครือทั่วโลก (Global Liability Insurance) ทั้งนี้ บริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขและวงเงิน
ประกันใหมีความเหมาะสมทุกป รวมทั้งไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดทําประกัน (Insurance
Committee) เพื่อพิจารณาประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําประกัน ในอดีตที่ผานมา บริษัทไดรับคาชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอยางพอเพียงจากบริษัทประกันภัยจากเหตุการณภัยธรรมชาติที่ทําความเสียหายตอทรัพยสิน และทํา
ใหการดําเนินงานของโรงแรมตองหยุดชะงัก
นอกจากนี้ บริษัทไดมีมาตรการลดความเสี่ยงดวยการวางแผนและซักซอมแผนฉุกเฉิน โดยออกเปนนโยบาย
เพื่อถือปฏิบัติสําหรับโรงแรมตางๆ ในเครือดวย
 ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก
สถานการณเศรษฐกิจโลกในชวงป 2557 ในภาพรวมยังคงเปราะบาง ชะลอตัวอยางตอเนื่อง หรือเติบโต
ในอัตราที่ต่ํา เนื่องจากเศษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลักสวนใหญยังไมฟนตัว ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้นที่
มีสัญญาณการฟนตัวอยางแข็งแกรงและตอเนื่อง ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหมก็ชะลอความรอนแรงลง ภาวะ
เชนนี้ทําใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงอยูในระดับต่ําไปอีกระยะหนึ่ง แมวารัฐบาลและธนาคารกลาง
ของหลายประเทศจะออกนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจแลวก็ตาม
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปนเงิน 1,781 ลานบาท และ
อาจจะตองมีการกูยืมเงินเพื่อใชในการปรับปรุงภาพลักษณของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม บริษัทอาจมี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทได
ในสวนของการจัดหาแหลงเงินกู บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการออกหุนกูเพื่อรองรับไวแลวเปน
วงเงินจํานวน 5,000 ลานบาท โดยในการออกหุนกู บริษัทสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไวในกําหนดระยะเวลาของ
หุนกู ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได
อยางไรก็ตามบริษัทควบคุมความเสี่ยงโดยกําหนดเปนนโยบายใหบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
เจาของ ไมเกิน 1 ตอ 1 ทั้งนี้ เพื่อไมใหบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจาย และภาระการคืนเงินตนมากเกินไป
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
บริษัทมีรายไดสวนหนึ่งจากโรงแรมในตางประเทศ เชนที่ ฟลิปปนส และ สาธารณรัฐมัลดีฟส รวมถึง
โรงแรมที่รับบริหารที่อยูในตางประเทศ ซึ่งตามสัญญาการบริหารและการตลาดที่บริษัทไดทําขึ้นนั้นระบุใหการรับ
คาบริหารเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐเพียงสกุลเดียว แตการทําสัญญาขายหองและการรับชําระเงินคาหองพักและคา
แพ็คเกจในบางกรณี อาจกําหนดใหชําระเปนสกุลเงินตางประเทศอื่นอีก เชน ปอนดอังกฤษ เยน ยูโร ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีการขายผานทางเว็บไซต (Website) ซึ่งบริษัทจะกําหนดราคาหองพักเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ดังนั้น หากคาเงิน
บาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลตางประเทศ จะมีผลใหบริษัทมีความเสี่ยงจากรายไดที่ลดลงเมื่อมีการแลกเปลี่ยน
สกุลเงินกลับมาเปนเงินบาท
อยางไรก็ตาม ปจจุบันผลกระทบดังกลาวยังมีไมมากเนื่องจากรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยเปนเงิน
สกุลบาท บริษัทจึงยังมิไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว หากบริษัทพิจารณาเห็นวาอัตรา
แลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก หรือมีแนวโนมที่อาจจะสงผลกระทบกับรายไดของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ บริษัท
จะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
ในสวนของภาระเงินกูสกุลตางประเทศ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนนั้น เนื่องจาก
แหลงรายไดที่จะนํามาชําระคืนเงินกูเปนเงินสกุลเดียวกัน จึงไมไดรับผลกระทบดังกลาว
¾ ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 25
ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ครั้งลาสุด วันที่ 12 มีนาคม 2557 กลุมทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย และ
ผูเกี่ยวของ ถือหุนในบริษัทจํานวน 42,447,568 หุน คิดเปนรอยละ 49.94 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท จึงทําใหเปนไปไดที่มติของกลุมผูถือหุนรายใหญจะมีผลตอมติที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องตางๆ ยกเวนเรื่อง
กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทซึ่งกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไดยึดหลักธรรมาภิบาลอยางเครงครัด เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหาร
จัดการอยูเสมอ
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บริษทั ยอยและบริษทั รวม

ขอมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนทางตรงและทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

ที่

รายชื่อนิติบุคคล
(บริษัทยอย)

1 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรต้สี 
(เดิมชื่อ บ. ดุสิตธานี
อินเตอรเนชั่นแนล)
2

Philippine Hoteliers, Inc.
ถือหุนโดย
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส
หมายเหตุ * ไมรวมหุน
บุริมสิทธิ์ซื้อคืน

%
การ
ถือหุน

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนที่เรียก
ชําระแลว
(ลานบาท)

หุน
ประเภท

จํานวน
(หุน)

มูลคาหุนละ
(บาท)

ที่ตั้งสํานักงาน

สามัญ

80,000,000

10

โรงแรม Peso 365 mn.* สามัญ
และรับจาง
88.01 บริหาร

3,648,701 *

Peso 100

82,500,000

10

946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท +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 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545

99.99 ลงทุนใน
บริษัทอื่น

3 บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
ถือหุนโดย
- บมจ. ดุสิตธานี
- บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส

2.75
84.05

4 บ. ดุสิต เวิลดวายด

99.99

5 Dusit Overseas Co., Ltd.
ถือหุนโดย บ. ดุสติ เวิลดวายด

100.00

6 บ. เทวารัณย สปา

99.99

800

โรงแรม

825

สามัญ

รับจาง
บริหาร

50

สามัญ

5,000,000

10

รับจาง
บริหาร

HKD 33,000

สามัญ

33,000

HKD 1

สถาน
บริการดาน
สุขภาพ

8

สามัญ

800,000

10

946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ชั้น 3 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3630
Suite 3001-022,30/F, Great
Eagle Center, 23 Habour Road,
Hong Kong
946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2235-1655
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รายชื่อนิติบุคคล
(บริษัทยอย)

ที่

%
การ
ถือหุน

ประเภท
ธุรกิจ

จํานวน
(หุน)

มูลคาหุนละ
(บาท)

ที่ตั้งสํานักงาน

40

สามัญ
บุริมสิทธิ์

399,999
1

100
100

Rs. 28.6 mn.

สามัญ

2,860,000

Rs. 10

4

สามัญ

400,000

10

4,094

หนวยลงทุน

409.40

10

ประกอบ USD 38.5 mn.
กิจการ
โรงแรม

สามัญ

38,500,000

USD 1

946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ชั้น 1 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท +66 (0) 2237-8877
โทรสาร +66 (0) 2237-8878
E-9, Connaught House,
Connaught Place,
New Delhi – 110001,
Delhi, INDIA
946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร
ชั้น 32 ถนนสาทรใต
ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท +66 (0) 2686-6100
โทรสาร +66 (0) 2670-0430
Level 2, Orchid Maage’, Ameer
Ahmed Magu, Male’, Maldives

รับจาง
บริหาร

USD 40,000

สามัญ

40,000

USD 1

68

สามัญ

6,800,000

10

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร

8 Dusit Bird Hotels Private Limited

50.00

9 บ. ดุสิต แมนเนจเมนท

99.99 ประกอบ
กิจการ
โรงแรม

11 DMS Property Investment
Private Limited
ถือหุนโดย
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
12 Dusit USA Management Inc.

13 บ. ดุสิต ไชนา แคปปตอล

รับจาง
บริหาร

กองทุนรวม
30.02 อสังหาริมทรัพย

55.00
100.00

99.99 ลงทุนใน
บริษัทอื่น
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หุน
ประเภท

7 บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต

10 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดุสิตธานี

ทุนที่เรียก
ชําระแลว
(ลานบาท)

2711 Centerville Road,
Suite 400, in the City of
Wilmington, Country of New
Castle, 19808, State of
Delaware, U.S.A.
946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545

ที่

รายชื่อนิติบุคคล
(บริษัทยอย)

14 Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd.*
ถือหุนโดย
บ. ดุสิต ไชนา แคปปตอล
หมายเหตุ * เป นบริ ษั ทจํ ากั ด
ภายใตกฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งทุนจดทะเบียน
ไมมีการกําหนดเปนหุน
15 บ. ดุสิตธานีการโรงแรม

16 วิทยาลัยดุสิตธานี
ลงทุนโดย
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส

%
การ
ถือหุน

ประเภท
ธุรกิจ
รับจาง
บริหาร

หุน

ทุนที่เรียก
ชําระแลว
(ลานบาท)

ประเภท

จํานวน
(หุน)

มูลคาหุนละ
(บาท)

RMB 30 mn.

-

-

-

305A at 2nd – 3rd Floors,
Tower One, No. 1287
Shang Cheng Road, Pudong
New District, Shanghai,
People’s Republic of China

30

สามัญ

1,200,000

100

946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545

-

-

-

1 ซอยแกนทอง
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
โทรศัพท +66 (0) 2361-7811-3
โทรสาร +66 (0) 2361-7806

45.00

99.99 การศึกษา

การศึกษา ทุนประเดิม
217.72
100.00

ที่ตั้งสํานักงาน

50

50

ผูถือหุน
กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก
กลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก และผูถือหุนรายยอยอื่น ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ครั้งหลังสุด
วันที่ 12 มีนาคม 2557 ดังนี้
ผูถือหุน

จํานวนหุน

สัดสวน (%)

1. กลุมทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย และผูเกี่ยวของ

42,447,568

49.94

2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด

9,918,600

11.67

3. PIONEER INETWORK LIMITED

8,765,072

10.31

4. กลุมนายวิชติ ชินวงศวรกุล และผูเกี่ยวของ

5,182,800

6.10

5. กลุมนายชาตรี โสภณพนิช และผูเกี่ยวของ

4,335,739

5.10

6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

2,188,243

2.57

7. BARCLAYS BANK PLC, HONG KONG

1,950,000

2.29

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

1,223,534

1.44

9. MR. WANG KONG-WEI

1,000,000

1.18

10. นายสหนันท เชนตระกูล

571,000

0.67

77,582,556

91.27

7,417,444

8.73

850,000,000

บาท

10

บาท/หุน

85,000,000

หุน

(471,500)

หุน

84,528,500

หุน

รวม
ผูถือหุนรายยอยอืน่
ทุนจดทะเบียนรวม
มูลคาหุน
จํานวนหุน สามัญ
หัก

หุนสามัญซื้อคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส

รวมจํานวนหุน สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก

51

51

หมายเหตุ

1.

กลุ ม ท า นผู ห ญิ ง ชนั ต ถ ป ย ะอุ ย และผู เ กี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย บ.ชนั ต ถ แ ละลู ก

กลุมนายชนินทธ โทณวณิก กลุมนางสินี เธียรประสิทธิ์ และกลุมนางสุนงค สาลีรัฐวิภาค
2.

บริ ษั ท เอ็ ม บี เค โฮเต็ ล แอนด รี สอร ท จํ ากั ด ประกอบธุ รกิ จโรงแรม ผู ถื อหุ นหลั ก คื อ

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยถือหุนรอยละ 99.99
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
3. PIONEER INETWORK LIMITED เปนInvestment Holding ผูถือหุนหลักคือ
(1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถือหุนรอยละ 50 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้
Pioneer Global Group Limited ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยฮองกง ถือหุนใน Pioneer Industries
(Holdings) Limited รอยละ 100 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(2) Add Return Company Limited ถือหุนรอยละ 50 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้
Mrs. Rossana Wang Gaw ถือหุนใน Add Return Company Limited รอยละ 100 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
4. กลุมนายวิชิต ชินวงศวรกุล และผูเกี่ยวของ ประกอบดวย นางจารุณี ชินวงศวรกุล
5. กลุมนายชาตรี โสภณพนิช และผูเกี่ยวของ ประกอบดวย นางสาวิตรี รมยะรูป
ขอมูลการกระจายการถือครองหุน (Free Float)
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 21/2557 บริษัทมีผูถือหุนสามัญรายยอยรอยละ 16.23
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นโยบายการจายเงินปนผล
¾ นโยบายของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมเกินกําไรสุทธิตอหุน
และไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในงบการเงินรวม
ทั้งนี้ จะตองพิจารณาถึงผลการดําเนินงานและกําไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการดวยวา มีความสามารถ
ที่จะจายไดโดยไมผิดขอกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด นอกจากนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2554 มีมติเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผลโดยไมจายปนผลระหวางกาล
ในป 2557 บริษัทจายเงินปนผลประจําป 2556 โดยจัดสรรจากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 1 บาท
เปนเงิน 85 ลานบาท
¾ นโยบายการจ ายเงิ นป นผลของบริ ษั ทย อย บริ ษั ทไม ได กํ าหนดอั ตราส วนในการจ ายเงิ นป นผลของ
บริษัทยอย การจายเงินปนผลของบริษัทยอย ขึ้นอยูกับผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแตละบริษัทยอย
หากบริษัทยอยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และไดตั้งสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณา
จายเงินปนผลเปนกรณีไป แตทั้งนี้การจายเงินปนผลจะตองไมเกินกวากําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทยอย
ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลังของบริษัท
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไร (ขาดทุน) ไมรวมวิทยาลัยดุสิตธานี

หนวย
ลานบาท
ลานบาท

กําไร (ขาดทุน) จากวิทยาลัยดุสิตธานี (1)
ลานบาท
รวมกําไร (ขาดทุน)
2. จํานวนหุน
ลานหุน
3. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนไมรวมวิทยาลัยดุสิต บาท/หุน
ธานี
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนจากวิทยาลัยดุสิตธานี
บาท/หุน
บาท/หุน
รวมกําไร (ขาดทุน) ตอหุน
4. เงินปนผลประจําป
บาท/หุน
5. เงินปนผลจาย
ลานบาท
6. การจายเงินปนผลเทียบกับกําไร (ขาดทุน)
%
ไมรวมวิทยาลัยดุสิตธานี
หมายเหตุ
* จัดสรรจากกําไรสะสม
** จัดสรรจากกําไรสุทธิและกําไรสะสม
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ป 2556
90
74

ป 2555
156
67

ป 2554
31

ป 2553
108

ป 2552
(108)

164
85
1.07

223
85
1.86

31
85
0.37

108
85
1.28

(108)
85
(1.28)

0.87
1.94
1.00
*85
94

0.77
2.63
1.00
*85
54

0.37
0.50
**42.50
137

1.28
0.50
42.50
39

(1.28)
0.50
*42.50
-
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(1)

ในงบการเงินรวมป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555 บริษัทไดนํางบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีที่บริษัท

ลงทุนทางออมในสัดสวนรอยละ 86.79 มาจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัท จากการประเมินอํานาจควบคุมใหมใน
วิทยาลัยดุสิตธานีพบวาวิทยาลัยดุสิตธานีควรจัดเปนบริษัทยอย บริษัทจึงไดนํางบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีมารวม
ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2557 และปรับปรุงงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับป 2555 ยอนหลัง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 กําหนดให
สถาบันการศึกษาเอกชนจัดสรรผลประโยชนใหผูรับใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ 30 ของรายไดที่สูงกวาคาใชจาย
หลังจากจัดสรรเขากองทุนตางๆ ตามที่กําหนดแลว
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โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริหารสินทรัพย
 ประธานเจาหนาที่ฝาย
- ฝายวิเคราะหการลงทุน
- ฝายบริหารสินทรัพย
- ฝายการเงิน

บริหารโรงแรมและสปา
 ประธานเจาหนาที่ฝาย
-

ฝายปฏิบัติการ
ฝายขายเเละการตลาด
ฝายทรัพยากรบุคคล
สปา

การศึกษา
 ประธานเจาหนาที่ฝาย
- วิทยาลัยดุสิตธานี
- บ. เลอ กอรดอง เบลอ
ดุสิต
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรม

ปจจุบัน ดุสิต อินเตอรเนชั่นแนล แบงการบริหารจัดการออกเปน 4 สวนดังนี้
1. การบริหารสินทรัพย
2. การบริหารโรงแรม และสปา
3. การศึกษา
4. สํานักงานสวนกลาง
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สํานักงานสวนกลาง
 ประธานเจาหนาที่ฝาย

-

สํานักงานเลขานุการบริษทั
ฝายกฎหมายและการจัดการ
ฝายบัญชีเเละการเงิน
ฝายบัญชีโรงเเรมเเละควบคุม
ฝายจัดซื้อกลาง
ฝายบริหารความเสี่ยง
ฝายอาคารสํานักงาน
ฝายบริการเทคนิค
ฝายพัฒนาโรงเเรม
ฝายบริหารจัดการสูค วามยั่งยืน

1. การบริหารสินทรัพย
การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ เพิ่ ม มู ลค า สิ น ทรั พ ย ใ ห ม ากที่ สุ ด ด ว ยการใช สิ น ทรั พ ย
ของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และพิจารณาการลงทุนในกิจการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ปจจุบันบริษัทเปนเจาของโรงแรม 7 แหง ดังนี้
- ภายใตเครื่องหมายการคา ดุสิตธานี เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว มีทั้งหมด 4 โรงแรม คือ
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
2. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
3. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
4. โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส
- ภายใตเครื่องหมายการคาดุสิตปริ๊นเซส และรอยัลปริ๊นเซส เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว มีทั้งหมด 3 โรงแรม คือ
1. โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม
2. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร
3. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช
ดุสิต อินเตอรเนชั่นแนล ไดจัดตั้งทีมงานเพื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการตางๆ ทั้งนี้ การพิจารณาการลงทุน
บริษัทไดคํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและความเสี่ยงควบคูไปดวย
2. การบริหารโรงแรมและสปา
การบริหารโรงแรมและสปา มีวัตถุประสงคเพื่อลดสายการบังคับบัญชาและเพิ่มการกระจายอํานาจ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการบริหารงานและสามารถตัดสินใจไดรวดเร็ว ซึ่งจําเปนตอธุรกิจที่กําลังขยายตัวและ มีการแขงขัน
ที่สูง แตทั้งนี้เพื่อความโปรงใส และใหเปนไปตามหลักการควมคุมดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ในการอนุมัติรายการตางๆ ไวใหผูบริหารสามารถดําเนินการไดภายในขอบเขตอํานาจที่ไดรับ หากรายการใดเกิน
กวาอํานาจหนาที่จะตองดําเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว โดยฝายการรับบริหารโรงแรมประกอบดวย
แผนกตางๆ ดังนี้
o ฝายปฏิบัตกิ าร
o ฝายขาย และฝายการตลาด
o ฝายทรัพยากรบุคคล
o สปา
หลังจากมีการ Re-Branding ดุสิต อินเตอรเนชั่นแนลไดจัดทํามาตรฐานของผลิตภัณฑ การออกแบบ และการ
บริการสําหรับโรงแรมในแตละเครื่องหมายการคาไวอยางชัดเจน โดยเครื่องหมายการคาในธุรกิจโรงแรมของดุสิต
อิ นเตอร เนชั่ นแนล ประกอบไปด วย 5 เครื่ องหมายการค า ได แก “ดุ สิ ตธานี ” “ดุ สิ ตปริ๊ นเซส” “ดุ สิ ตดี ทู ”
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“ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเดนซ” โรงแรมในแตละเครื่องหมายการคา จะมีเอกลักษณที่แตกตางกันออกไป
เพื่อตอบสนองความตองการที่แตกตางและหลากหลายของลูกคาในแตละกลุม
เทวารัณย สปา
สถานบริการดานสุขภาพ (สปา) ที่มุงสรางสรรค และพัฒนาการบริการดานสปา ในโรงแรมระดับ 5 ดาว โดย
เน นความพิถีพิถันในทุ กขั้นตอนของการบริ การ เทวารั ณย สปา เน นการบําบัดที่ ผสมผสานระหวางศาสตร ของ
ตะวันออก และตะวันตกซึ่งถือเปนเอกลักษณเฉพาะของเทวารัณย รูปแบบการตกแตงจะเนนบรรยากาศที่ผอนคลาย
เสมื อนอยู ในสวนสวรรค ซึ่ งเป นกรอบความคิ ดและที่ มาของเทวารั ณย สปา ทํ าให เทวารั ณย สปา เป นสปา
ชั้นแนวหนาของทวีปเอเชีย ประกอบดวย
• เทวารัณย สปา กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
• เทวารัณย สปา หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
• เทวารัณย สปา พัทยา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
• เทวารัณย สปา เชียงใหม โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม
• เทวารัณย สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
• เทวารัณย สปา มัลดีฟส โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส
• เทวารัณย สปา ไนโรบี โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
น้ํา สปา
เปนสถานบริการดานสุขภาพ (สปา) สําหรับโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยกรอบความคิดของน้ํา สปา เนนถึงความ
เรียบงาย และความไมซับซอนของการตกแตงและการบริการ
3. การศึกษา
เพื่อใหทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาและเติบโตอยางมั่นคง และเปนการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพ สําหรับรองรับ
การขยายตัวของโรงแรมกลุมดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทั่วโลก บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
จึงจัดตั้งฝายการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคมุงเนนที่จะขยายธุรกิจดานการศึกษาและการฝกอบรมไปยังจังหวัดตางๆ
ในประเทศไทยและตางประเทศที่มีโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู ทั้งนี้เพื่อเปนการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเขาทํางานใน
โรงแรมโดยเฉพาะอย างยิ่ งโรงแรมในกลุ มดุ สิ ต ป จจุ บั นธุ รกิ จด านการศึ กษาของกลุ มได รั บการยอมรั บและ
มีการเติบโตอยางตอเนื่อง
ฝายการศึกษาของกลุมดุสิตธานีประกอบดวย
(1) วิทยาลัยดุสิตธานี
บริ ษั ท ดุ สิ ต ไทยพร็ อพเพอร ตี้ ส จํ ากั ด (มหาชน) เป นผู ได รั บใบอนุ ญาตวิ ทยาลั ยดุ สิ ตธานี เป ดสอน
ในระดั บปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ด านการครั ว การท องเที่ ยว การบริ หารโรงแรม และอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข อง
ในธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
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(2) บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด จัดตั้งขึ้นโดยการรวมทุนระหวางบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
กั บ เลอ กอร ดอง เบลอ อิ นเตอร เนชั่ นแนล ภายใต บริ ษั ทร วมทุ นนี้ ได จั ดตั้ งโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร ดอง เบลอ ดุ สิ ต ขึ้ น ซึ่ งได รั บอนุ มั ติ จากกระทรวงศึ กษาธิ การให เป ดทํ าการเรี ยนการสอนครั้ งแรก
เดือนกรกฎาคม 2550 โดยทุกหลักสูตรที่โรงเรียนเปดสอนไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
(3) บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด
บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด ดําเนินธุรกิจโรงเรียนสอนวิชาชีพดานการโรงแรมในระดับวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตร เปดสอนเพื่อใหความรูและทักษะการใหบริการในสาขางานตางๆ ของธุรกิจโรงแรม แกเยาวชนที่
ตองการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมหรือผูสนใจและผูที่กําลังทํางานเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
หลักสูตรที่ใชไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการใหบริการของบุคลากรวิชาชีพ
ทองเที่ยวแหงอาเซียน เพื่อรองรับขอตกลงการเคลื่อนยายแรงงานในอาเซียนที่จะมีขึ้นอยางเปนทางการ ในป 2558
ครอบคลุมสาขางานในธุรกิจโรงแรม คือ ฝายงานหองพัก (งานแมบานและงานตอนรับสวนหนา) ฝายงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม และฝายงานผลิตอาหาร
4. สํานักงานสวนกลาง
เปนการบริหารจัดการในดานนโยบาย กําหนดกลยุทธ วิสัยทัศน ทิศทางของบริษัท รวมทั้งกําหนดกฎระเบียบ
และการปฏิบัตงิ าน ควบคุมภายใน เพื่อใหอยูในมาตรฐาน และสอดคลองกันทั้งกลุม การแบงแยกงาน และ ความรับผิดชอบ
งานสวนดังกลาวออกจากงานใน 3 สวนขางตน เพื่อแบงแยกอํานาจหนาที่ใหชัดเจน ทําใหเกิด ความคลองตัวในการ
บริหารงาน และเพื่อผลประโยชนสูงสุดตอภาพรวมของการบริหารองคกร การบริหารจัดการสวนกลางขึ้นตรงกับประธาน
เจาหนาที่บริหาร (CEO) และหัวหนาฝายปฏิบัติการทางการเงิน (CFO) ยกเวนฝายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
สํานักงานสวนกลางประกอบดวยฝายตางๆ ดังนี้
 สํานักงานเลขานุการบริษัท
 ฝายกฎหมายและการจัดการ
 ฝายบัญชีและการเงิน
 ฝายบัญชีโรงแรมและควบคุม
 ฝายจัดซื้อกลาง
 ฝายบริหารความเสี่ยง
 ฝายอาคารสํานักงาน
 ฝายบริการทางเทคนิค
 ฝายพัฒนาโรงแรม
 ฝายบริหารจัดการสูความยั่งยืน
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¾ คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนประธานที่ปรึกษา นายขวัญแกว วัชโรทัย
และนายบันเทิ ง ตันติ วิ ท เป นที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ ทานผู หญิ งชนั ตถ ปยะอุ ย เป นประธานกิ ตติ มศั กดิ์ เเละ
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
ลําดับที่

รายชื่อคณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายชาตรี โสภณพนิช
ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต
นางปรารถนา มงคลกุล*
นางวรางค ไชยวรรณ
นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
นายชนินทธ โทณวณิก
นางสินี เธียรประสิทธิ์
ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ

9.

นายศักดิ์ เกี่ยวการคา

10.
11.

นางปราณี ภาษีผล
ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี

12.

นายสรดิษ วิญญรัตน

ตําเเหนง

การเขารวมประชุม (ครั้ง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษทั
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ

8/8
6/8
5/7
7/8
2/8
8/8
6/8
8/8

7/8

8/8
7/8

8/8

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง
นางปรารถนา มงคลกุล ใหดํารงตําแหน งกรรมการแทนท านผู หญิงชนัตถ ปยะอุย ที่ลาออก โดยมี ผลนั บตั้ งแต
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป ทั้งนี้ ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย ยังคงดํารงตําแหนงประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท
กรรมการบางทานไมสามารถเขารวมประชุมทุกครั้งได เนื่องจากติดภารกิจ และบางทานมีปญหาดานสุขภาพ
บริษัทมีกรรมการอิสระ 5 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ซึ่งมีจํานวนและคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ
ที่เกี่ยวของกําหนด
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร มีการประชุมโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
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รายงานการถือครองหลักทรัพย
รายงานการถือครองหลักทรัพยใน บมจ. ดุสิตธานี ของกรรมการและผูเกี่ยวของ ณ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบ
ณ 31 ธันวาคม 2556

ที่

ชือ่

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย
ถือโดยตนเอง
ถือโดยผูเ กี่ยวของ

รวม

2557
2556
2557
2556
2557
2556
1 นายชาตรี โสภณพนิช
4,325,666 4,325,666
10,073
10,073 4,335,739 4,335,739
2 ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต
3 นางปรารถนา มงคลกุล *
4 นางวรางค ไชยวรรณ
- 2,191,108 2,194,508 2,191,108 2,194,508
5 นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
- 8,731,772 8,765,072 8,731,772 8,765,072
6 ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี
7 ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ
5,406
5,406
61,660
61,660
67,066
67,066
8 นายศักดิ์ เกีย่ วการคา
9 นางปราณี ภาษีผล
10 นายสรดิษ วิญญรัตน
11 นายชนินทธ โทณวณิก
52,600
52,600
42,338,944 42,348,943 42,447,568 42,447,567
12 นางสินี เธียรประสิทธิ์
56,024
46,024
รวม (หุน)
4,439,696 4,429,696 53,333,557 53,380,256 57,773,253 57,809,952
หมายเหตุ * ดํารงตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(3,400)
(33,300)
1
(36,699)

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือ ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต นายชนินทธ โทณวณิก เเละนางสินี
เธียรประสิทธิ์ กรรมการ 2 ใน 3 ทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
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¾ ผูบริหาร
โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการผูจัดการฝายการศึกษา

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
รองประธานอาวุโส
ฝายทรัพยากรบุคคลและ
ควบคุมคุณภาพ

ฝายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายพัฒนาอสังหาริมทรัพย

รองประธานฝายการเงินและ
การบัญชีสํานักงานใหญ

(ประวัติผูบริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ)
ลําดับที่
รายชื่อผูบริหาร
ตําเเหนง
1. นายชนินทธ โทณวณิก
กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
2. นายคัมภีร สุวรรณรัต*
กรรมการผูจัดการฝายการศึกษา
3. นางสาวสุรางค จิรัฐิติกาลโชติ
รองกรรมการผูจ ัดการฝายพัฒนาอสังหาริมทรัพย
4. นายชํานาญศิลป ชํานาญกิจ**
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
5. นายเอง ลีออง ตัน
รองประธานอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและควบคุมคุณภาพ
6. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ***
รองประธานฝายการเงินและการบัญชีสํานักงานใหญ
หมายเหตุ : * นายคัมภีร สุวรรณรัต ดํารงตําแหนงผูบริหารถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
** นายชํานาญศิลป ชํานาญกิจ ดํารงตําแหนงผูบริหารถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
*** นางจงกลนี ฉันทวรกิจ เปนผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในป 2557 ผูบริหารที่ไมไดเปนกรรมการของบริษัท ไมมีการถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
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¾ เลขานุการบริษัท
วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 มีมติแตงตั้ง นางสินี เธียรประสิทธิ์
เปนเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหนาที่ดังนี้
1. หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎหมาย
1.1 จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัด ประชุ มคณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ และรายงาน
ประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
1.2 เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
1.3 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
1.4 ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ พรบ.บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และ พรบ. หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด
1.5 ปฏิบ ัต ิห นา ที ่ด ว ยความรับ ผิด ชอบ ระมัด ระวัง และความซื ่อ สัต ยส ุจ ริต รวมทั ้ง ตอ ง
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุน
2. หนาที่และความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
2.1 จัด ทํารายงานการมี สว นได เสี ย ที่ รายงานโดยกรรมการหรือผูบริห ารเพื่อเสนอประธาน
คณะกรรมการบริษัทและดําเนินการตามขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2.2 รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายใหมที่เกี่ยวของกับกิจการของบริษัท และที่แกไข
เพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บข อ บั ง คั บ และประกาศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรั พย แ หง ประเทศไทย และรายงานต อ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับขอมูลดังกลาวและเก็บรักษาเอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน
2.3 ดูแลใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่และมีมติใหถูกตองเปนไปตามกฎหมายขอบังคับและ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2.4 ใหคําแนะนํา สนับสนุนการปฏิบัติงานแกกรรมการเปนรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง รวมถึงเสนอใหกรรมการมีการอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม
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2.5 ดูแล ประสานงาน ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไดรับขอมูล เพื่อการพิจารณาและ
ตัดสินใจ รวบรวม และกลั่นกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงชี้แนะประเด็นซึ่งคณะกรรมการตองพิจารณาเสนอตอประธานกรรมการ
2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการในการจัดทําวาระการประชุม
คณะกรรมการ
2.7 จัดใหมีการรายงานการถือครองหุนหรือหลักทรัพยของกรรมการใหถูกตองตามกฎระเบียบ
และขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสรุปใหที่ประชุม
กรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจงเพื่อทราบ)
2.8 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. หนาที่และความรับผิดชอบตอฝายจัดการ
3.1 ติดตามใหฝายจัดการปฏิบัตติ ามมติและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
3.2 ดูแ ล ติด ตามใหฝ า ยจัด การใหป ฏิบ ัติต ามกฎหมายและขอ บัง คับ ตา งๆ ที ่เ กี ่ย วขอ งกับ
กิจการของบริษัท
3.3 ดูแล ติดตามฝายจัดการใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
3.4 จัดใหมีการรายงานการถือครองหุนหรือหลักทรัพยของผูบริหารใหถูกตองตามกฎระเบียบ
และขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4. หนาที่และความรับผิดชอบตอผูถือหุน
4.1 ติ ดต อสื่ อสารและให ข อมู ลกั บผู ถื อหุ นของบริ ษั ทตามความเหมาะสมอย างถู กต องตาม
กฎระเบียบ
4.2 ดูแลใหผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัตจิ ากบริษัทอยางเทาเทียมกัน ดวยความสะดวกและรวดเร็ว
4.3 เป น ศู น ย ก ลางการติ ด ต อ กั บ สถาบั น ต า งๆ และนั ก ลงทุ น รายย อ ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. อื่นๆ
5.1 ดูแล กํากับการจัดประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ถูกตอง และโปรงใส
5.2 ประสานงานกับคณะกรรมการและฝายจัดการในการจัดทําวาระการประชุมผูถือหุน
5.3 เปนศูนยกลางการติดตอ สื่อสาร ขอมูล ขาวสาร ระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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การพนจากตําแหนง
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
เลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 วันนับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดและใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติห นาที่แทน
เปนการชั่วคราว ในชวงเวลาดังกลาว
¾ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษ ัท ไดกํา หนดนโยบายคา ตอบเเทนกรรมการที ่เ ปน ธรรมเเละสมเหตุส มผล มีค ณะกรรมการ
พิ จ ารณาค า ตอบเเทนทํา หน า ที่ ท บทวน โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสม เเละสอดคล อ งกั บ ภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิ น ของบริษัท เเละเปรีย บเทีย บกั บ บริษั ท ในกลุม ธุ ร กิจ
ระดั บเดี ย วกัน โดยกําหนดคาตอบเเทนประจําป 2557 ดังนี้
• คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
1. คาตอบเเทนการประชุม
คาตอบแทนกรรมการ ไดแก
- คาตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท กรรมการทานอื่น เดือนละ 10,000 บาท
- คาตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการทานอื่น ครั้งละ 15,000 บาท
คาตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ไดเเก
 คณะกรรมการตรวจสอบ
- คาตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท กรรมการทานอื่น เดือนละ 20,000 บาท
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- คาตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท กรรมการทานอื่น ครั้งละ 7,500 บาท
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2557 มีมติใหเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนคณะอนุกรรมการ โดยใหมี
ผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ
- คาตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการทานอื่น เดือนละ 10,000 บาท
- คาตอบแทนรายครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการทานอื่น ครั้งละ 10,000 บาท
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- คาตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการทานอื่น ครั้งละ 10,000 บาท
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2. คาตอบเเทนประจําป คาตอบแทนคณะกรรมการประจําปอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ในป 2557
สรุปคาตอบเเทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
ป 2557
คณะกรรมการอื่น*
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
รวมคาตอบ
คาตอบเเทน คาตอบเเทน คาตอบเเทน
เเทน
คาตอบเเทน
รายเดือน
รายครัง้
ประจําป
85,350
65,350
20,000
1. ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย**
470,700
130,700
160,000
180,000
2. นายชาตรี โสภณพนิช
275,350
65,350
90,000
120,000
3. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต
175,000
75,000
100,000
4. นางปรารถนา มงคลกุล***
290.350
65,350
105,000
120,000
5. นางวรางค ไชยวรรณ
215,350
65,350
30,000
120,000
6. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
305,350
65,350
120,000
120,000
7. นายชนินทธ โทณวณิก
275,350
65,350
90,000
120,000
8. นางสินี เธียรประสิทธิ์
570,350
280,000
65,350
105,000
120,000
9. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี
682,850
377,500
65,350
120,000
120,000
10. ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ
577,850
287,500
65,350
105,000
120,000
11. นายศักดิ์ เกี่ยวการคา
513,567
230,000
43,567
120,000
120,000
12. นางปราณี ภาษีผล
305,350
65,350
120,000
120,000
13. นายสรดิษ วิญญรัตน
รวม (บาท)
1,500,000
1,240,000
827,767
1,175,000 4,742,767
* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
** ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย ดํารงตําแหนงกรรมการถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557
*** ดํารงตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557
คาตอบเเทนกรรมการ
จํานวนเงิน (บาท)
คาตอบเเทน*
ป 2556
ป 2557
คาตอบเเทนรายเดือนเเละรายครั้ง
3,675,000
2,740,000
คาตอบเเทนรายป
849,600
827,767
รวม
4,524,600
3,567,767
*ไมรวมคาตอบเเทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ
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นอกจากนี้ยังมีวงเงินสําหรับใชเปนคารับรองทานละ 120,000 บาทตอป โดยในป 2557 คารับรองที่กรรมการ
ทุกทานใชไปจริงมีจํานวน 1.06 ลานบาท
คาตอบเเทนผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ดังนี้
ป

จํานวน (คน)

2557
2556

จํานวนเงิน (ลานบาท)
เงินเดือนเเละโบนัส

คาสวัสดิการอืน่

รวม

5

23.92

0.96

24.88

5

24.50

2.41

26.91

บริษัทมีกรรมการบริหาร 3 ทาน โดยในป 2557 ไมมีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริหาร
คาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไมมี คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 5 ของเงินเดือน โดยในป
2557 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร 2 ราย จํานวน 0.57 ลานบาท
บุคลากร
 จํานวนพนักงานทั้งหมด
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,744 คน ซึ่งประกอบดวยพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย พนักงานโรงเเรมที่
บริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของ รวมถึงโรงแรมภายใตกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี รวม
ทั้งหมด 10 เเหง
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184

พนักงานในสํานักงาน

1,086

12

587.78

คาตอบแทนพนักงาน

905

-

3

902

เมนท

164.25 281.11

508

7

4

497

เพอรตี้ส

-

90.68

53

50

3

วายด

37

8

1

28

9.98

สปา

บ.ดุสิต บ.ดุสิต บ.เทวารัณย

28.90

68

-

1

67

168.87

330

1

1

328

Inc.

เบลอ
ดุสิต

Hoteliers,

Philippine

กอรดอง

บ.เลอ

5.33

2

2

-

Co., Ltd.

135.95

246

-

1

-

34.50

25

23

2

Co., Ltd.
Limited

245

(Shanghai)

Management

Private

Overseas Investment

67

3,744

275

53

3,416

รวม

136.49 1,643.84

288

-

25

263

ธานี

Dusit DMS Property Dusit Fudu Hotel วิทยาลัยดุสิต

• หมายเหตุ บริษัทไมมีกรณีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานหรือขอพิพาททางดานแรงงานอยางมีนัยสําคัญในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา

(ลานบาท)

1,282

รวม (คน)

ใหญ (คน)

บมจ.

ดุสิตธานี ไทยพรอพ แมนเนจ เวิลด

บมจ.

พนักงานบริหาร (คน)

บริการ (คน)

พนักงานปฏิบัติการ/

ป 2557

บ ริ ษั ย อ ย ไ ด จ า ย ผ ล ต อ บ แ ท น ใ ห แ ก พ นั ก ง า น ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั น กั บ บ ริ ษั ท ร ว ม 1,056.06 ล า น บ า ท มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง ต อ ไ ป นี้

เงินโบนัส คารักษาพยาบาล คาเครื่องแบบพนักงาน คาอาหารกลางวัน กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้

ป 2557 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 587.78 ลานบาท ซึ่งผลตอบแทนไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ

• คาตอบเเทนพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทเชื่อมั่นวาความเจริญเติบโตขององคกรนั้นขึ้นอยูกับพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายมุงเนนที่จะ
พัฒนาระบบการบริหารใหมีความทันสมัยเปนไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรูของพนักงานทุกฝายอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ เเละสนับสนุนใหพนักงานไดใชความรูความสามารถของตนเองอยาง
เต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน เเละเติบโตไปพรอมๆ กับความสําเร็จของบริษัท
พัฒนาทักษะพนักงานอยางตอเนื่อง
การพั ฒนาพนั กงานถื อเป นหั วใจของระบบการบริ หารทรั พยากรบุ คคล บริ ษั ทจึ งได มุ งเน นให พนั กงาน
ทุกระดับไดเขาฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความรู ความชํานาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคต โดยกําหนดงบประมาณการฝกอบรมในเเตละระดับเเละจํานวนชั่วโมงที่ตอ งฝกอบรมดังนี้
ระดับพนักงาน
งบประมาณ / คน / ป จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมอยางนอย / คน / ป
1. ผูบริหาร
24,000
48
2. หัวหนาแผนก
15,000
48
3. ผูจัดการขึ้นไป หรือ เทียบเทา
10,000
48
4. เจาหนาที่
7,000
48
5. พนักงานปฏิบัติการ
5,000
48
บริษัทจะเปนผูกําหนดเเนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้งในรูปเเบบการฝกอบรมที่เหมาะสม การหมุนเวียน
เปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชํานาญจากประสบการณในตําเเหนงหนาที่ใหม
เชน หลักสูตร Mini MBA in Hospitality Management for Dusit International Executives เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถให
พนักงานระดับสูงของเครือดุสิตธานี ดานวิชาการบริหารธุรกิจโรงแรมโดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการ
บริหารธุรกิจในอนาคต เปนตน ตลอดจนการเเตงตั้งเเละเลื่อนระดับพนักงานใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
พัฒนาองคกรดวยกลไก Dusit Weekly News
เพื่อเตรียมตัวพรอมรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษัทไดจัดใหมี Dusit Weekly News ในทุกชวงเชา
วั น จั น ทร ก อ นเข า ทํ า งาน เป น รู ป เเบบการสื่ อ สารภายในองค ก ร เพื่ อ ให พ นั ก งานเข า ใจทิ ศ ทางขององค ก ร
จะไดบรรลุเปาหมายไปในเเนวทางเดียวกัน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงขาวสารในองคกร ขอคิดในการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางาน รวมถึงวิสัยทัศน เเละทิศทางขององคกร เปนการเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับสามารถเเสดงความคิดเห็น เเละมี
สวนรวมในการพัฒนา เเละปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร
พัฒนาพนักงานโดยกําหนดเปาหมายการทํางาน
บริษัทมุงเนนใหผูบริหารเเละพนักงานในทุกระดับรวมกันกําหนดเเผนงานใหสอดคลองกับทิศทางเเละ
เปาหมายขององคกร ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น บริษัทจึงไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เเละ ทิศทางองคกร (Direction) เปนประจําทุกป เพื่อใหเเตละสายงาน
กําหนดเปนกลยุทธธุรกิจ (Business Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อที่พนักงานในเเตละสายงาน
จะไดนําไปกําหนดวัตถุประสงคเเละตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators) เปนรายบุคคลใหสอดรับกับ
ทิศทางการดําเนินงานขององคกร เเละหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้วัดนี้จะเปนมาตรฐานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเเตละคน
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การกํากับดูแลกิจการ

¾ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจําเปนตอการดําเนินธุรกิจใหมีการ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพิ่มความโปรงใส ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน
นักลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักสําคัญดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสว นไดเสีย (Roles of Stakeholders)
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คํานิยามที่สําคัญ
คําที่ใช
กรรมการผูจัดการ

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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ความหมาย

ประธานเจาหนาที่บริหาร(CEO)/
กรรมการผูจัดการ (MD)
ผูบริหารทีไ่ ดรบั แตงตั้งใหเปนกรรมการของบริษัท
กรรมการบริษทั ที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด และมีความเปนอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรั บปรุงการบริหารจัดการบริษัท ให มี
ความกาวหนา โปรงใส มีการกํากับดูแลที่ดี
คณะกรรมการกลุ มย อยที่ คณะกรรมการตั้ งขึ้ นมาเพื่ อให ช วยศึ กษาและ
กลั่นกรองงานในดานใดดานหนึ่ง
คณะกรรมการชุ ดย อยที่ คณะกรรมการตั้ งขึ้ นเพื่ อทํ าหน าที่ กํ ากั บดู แล
การปฏิบัติงานภายในใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบการจัดทํา
รายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เปนที่นาเชื่อถือ มีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ
คณะกรรมการชุดยอยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่พิจารณาคาตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการชุดยอยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการ
และผูบริหารระดับสูง และกํากับดูแล การดําเนินงานของบริษัท การเปดเผย
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คําที่ใช

เลขานุการบริษทั

ความหมาย
ขอมูลในสวนงานนักลงทุนสัมพันธ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี สอดคลองกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
พิจารณานโยบายและแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) ของบริษัท
บุคคลที่คณะกรรมการแตงตั้งขึ้นเพื่อจัดทําและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม
และรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผูถือหุนรวมถึงเอกสารสําคัญ
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือกฎหมายกําหนด

1) สิทธิของผูถอื หุน
ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิโดยเทาเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของ
ผูถือหุนรวมทั้งนักลงทุนสถาบัน และจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1.1 ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ตนเองถืออยู และไดรับสิทธิพื้นฐานตางๆ เชน
สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพยไดอยางอิสระ การไดรับเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน การเขารวมประชุมผูถือหุน การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมอยางเปนอิสระ การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชนการเลือกตั้งกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี การอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และการอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญของบริษัท
1.2 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล เพื่อเปดโอกาสใหผูถือ
หุนมีสิทธิเลือกกรรมการตามที่ตองการเปนรายบุคคลไดอยางแทจริง
1.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาเปน
กรรมการและสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดรอบปบัญชี โดยผูถือหุน
ที่จะเสนอเรื่องดังกลาวตองมีสัดสวนของการถือหุนหรือถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 4 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย
แลวทั้งหมดของบริษัท
1.4 บริษัทกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท ในวัน เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมโดยบริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม
ที่มีรายละเอียดความเปนมา วัตถุประสงค และความเห็นของกรรมการในเรื่องตางๆ ตามวาระที่นําเสนอ ถูกตองและ
เพียงพอ และแจงลวงหนาใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 14 วัน
นอกจากนี้ หากมีเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางปและตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดใหมี
การประชุมวิสามัญผูถือหุน
1.5 ในการประชุมผูถือหุน มีการปฏิบัติดังนี้
- จัดใหมีการลงทะเบียนโดยใชระบบบารโคดที่แสดงเลขทะเบียนของผูถือหุนแตละราย เพื่อใหผูถือหุนไดรับความ
สะดวก และทําใหขั้นตอนการลงทะเบียนเปนไปอยางรวดเร็ว
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- ใหผูถือหุนใชสิทธิในการออกเสียงแตละวาระไดอยางเต็มที่ โดยบริษัทใชวิธีการนับคะแนนที่โปรงใส สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบโดยทันที
- ให สิ ทธิ แก ผู ถื อหุ นที่ เข าประชุ มภายหลั งจากได เริ่ มประชุ มแล ว มี สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนสํ าหรั บวาระ
ที่ อยู ในระหว างการพิ จารณาและยั งไม ได มี การลงมติ และนั บเป นองค ประชุ มตั้ งแต วาระที่ ได เข าประชุ ม
และออกเสียงเปนตนไป
- เปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามในวาระตางๆ อยางอิสระกอน การลงมติ
และบันทึกคําถามคําตอบไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทไดใหขอมูลรายละเอียดในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอแกผู
ถือหุน ในวาระที่ผูถือหุนมีขอสงสัย ขอซักถาม บริษัทไดจัดเตรียมกรรมการหรือบุคลากรที่เกี่ยวของเปนผูให
คําตอบภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- หลังจากการประชุมผูถือหุนสิ้นสุดลง บริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนอยางละเอียดครบถวนพรอมทั้ง
คะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียง และจัดสงใหแก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซตของ
ตลท. และของบริษัทที่ www.dusit.com เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
1.6 กรรมการและผูบ ริหารมีความรับผิดชอบตอผูถ ือหุนจึงถือเปนหนาที่ที่ตอ งเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อให
ผูถือหุนมีโอกาสไดซักถามปญหาทีเ่ กีย่ วกับบริษัท
2) การปฏิบตั ติ อผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน
บริษัทใหความสําคัญและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายในฐานะที่เปนเจาของบริษัทอยางเทาเทียมกัน โดยไมมี
ผูถือหุนรายใดไดรับสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอื่น ดังนี้
2.1 บริษัทใหสิทธิแกผูถือหุน ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียง
2.2 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยมีสวนในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ โดยเปดโอกาสใหเสนอชื่อ
กรรมการกอนการประชุมสามัญประจําป
2.3 ผู ถื อหุนมี สิทธิ ที่จะได รั บทราบข อมู ลข าวสารเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการที่ สํ าคั ญของบริ ษั ท เช น
ผลประกอบการของบริษัท การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน รายการที่เกี่ยวโยงกันตามขอกําหนดของ ตลท. หรือ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) อยางเทาเทียมและพรอมกัน ซึ่งบริษัทจะเผยแพรขาวสารใน
เว็บไซตของบริษัทและ ตลท.
2.4 บริษัทอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตัวเอง สามารถมอบอํานาจใหผูอื่น
หรือกรรมการอิสระเปนผูเขาประชุมเเละลงมติแทนได โดยบริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ ผูถือหุนกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมทั้ง
ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ รวมถึงการแจงสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนทราบ
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2.5 บริ ษั ทประกาศกํ าหนดการประชุ มและวาระการประชุ มผูถื อหุ นไว บนเว็บไซต ของบริ ษั ทลวงหน า
ไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุม
2.6 หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูถือหุนตางชาติ นอกจากนี้ ผูถือหุนยังสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม และหนังสือมอบฉันทะ จากเว็บไซตของบริษัทที่ www.dusit.com
2.7 บริษัทกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการหรือ ผูที่คณะกรรมการ
มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย
3) การคํานึงถึงบทบาทของผูมสี วนไดเสีย
บริษั ทใหความสําคัญต อผู มีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในเเละภายนอก เพื่อใหไดรับการปฏิบัติตามความ
เหมาะสมและเสมอภาค โดยบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมี
สวนไดเสียไดรับการดูแลอยางดี เพราะบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะสรางความสามารถ
ในการแขงขันและสรางกําไรใหกับบริษัท ซึ่งถือเปนเปาหมายในระยะยาวของบริษัทโดยบริษัทไดกําหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ แยกได ดังนี้
3.1 พนักงาน
- ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางสม่าํ เสมอ
- จัดใหมีสวัสดิการตางๆ เชน ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาลและคาทดแทนตามที่
กฎหมายกําหนด
- สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความรูและความกาวหนาใหกับพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
- สนับสนุนใหพนักงานไดใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่
- ใหโอกาสกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน และเติบโตไปพรอมกับความสําเร็จของบริษัท
- จัดโครงการตางๆ เพือ่ ใหความรูความสามารถกับบุคลากรในองคกร
- ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน และ
ตองสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว
3.2 ลูกคา
- ปฏิบัติตอ ลูกคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
- รักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาตลอดเวลา รวมถึงมุงพัฒนาการรักษาสัมพันธภาพกับลูกคาแบบยั่งยืน
- รับขอเสนอแนะและ/หรือรับขอรองเรียนของลูกคาและนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ
- ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกคา
- ใหขอมูลขาวสารแกลูกคาอยาง ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณ
- รักษาความลับของลูกคา รวมทั้งไมนําขอมูลลูกคาไปใชประโยชนตอตนเองและผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
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3.3 คูแ ขง
ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี
รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัตใิ นการแขงขัน
ไมใชวิธีไมสจุ ริตเพื่อทําลายคูแ ขง
3.4 คูค า
ดําเนินธุรกิจทีไ่ มขัดตอขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอนั ดีงาม
ปฏิบัตติ ามสัญญา เงือ่ นไข หรือขอตกลงตางๆ
ปฏิบัติตอคูคาทุกรายอยางเหมาะสม เสมอภาคและเปนธรรม
กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกคูคา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมั่นคง ไมมี
ประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถในการสงมอบงานและสินคาตามกําหนด คุณภาพของงานและสินคาได
มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด
3.5 เจาหนี้
ปฏิบัตติ ามสัญญา เงือ่ นไข หรือขอตกลงตางๆ
ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกรายอยางเหมาะสม เสมอภาคและเปนธรรม
ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริต
3.6 สังคม ทรัพยากร และสิง่ แวดลอม
เขารวมกิจกรรมกับโครงการตางๆ ที่เปนการสรรสรางสงเสริมและพัฒนาความเปนอยูของสังคมหรือชุมชน
สนับสนุนใหความชวยเหลือและรวมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคมและสถาบันการศึกษา
สงเสริมใหพนักงานของกลุมบริษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
จัดใหพนักงานมีกิจกรรมหรือเขารวมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
สนับสนุนและใหความรวมมือในโครงการตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม
ใชทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ควบคุม ดูแล วัสดุและอุปกรณใหอยูในมาตรฐาน เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
3.7 สิทธิมนุษยชน
มีนโยบายทีจ่ ะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไมสนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.8 ทรัพยสนิ ทางปญญา
ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นทุกประเภทรวมถึง
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและลิขสิทธิ์

-

-
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- ไมสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทนําทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือกระทําการใดๆ เพื่อ
ประโยชนสวนตัว หรือเพื่อประโยชนของผูอื่น
3.9 การตอตานการทุจริตและหามจายสินบน
- สนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการตอตานทุจริตคอรัปชั่น
- ไมเรียกหรือรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูเกี่ยวของทางธุรกิจ เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการให
ตามประเพณีนิยม โดยตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและปฏิบัตติ ามระเบียบของบริษัท
3.10 คณะกรรมการจัดใหมีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอและรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิด
ความเสียหายตอบริษัทโดยใหทําเปนหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และมีนโยบายในการปกปองผูแจงเบาะแส
ในการกระทําผิด
4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทตระหนักดีวา ขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอการตัดสินใจของผู
ลงทุน และผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท จึงไดกําหนดใหฝา ยบริหารเปดเผยขอมูลใหครบถวนถูกตอง โปรงใส ทั่วถึง และ
ทันเวลาเพื่อใหมั่นใจวาผูถือหุนสามารถหาขอมูลประกอบการพิจารณาไดทันสถานการณ ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดให
ความสําคัญและยึดถือปฏิบัตอิ ยางเครงครัดมาโดยตลอด ดังนี้
4.1 บริษัทมีการเปดเผยโครงสรางผูถือหุนอยางโปรงใส
4.2 รายงานประจําปไดเปดเผยขอมูลไว ดังนี้
- ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
- ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแขงขัน
- ความเสีย่ งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
- ประวัติของคณะกรรมการและผูบริหาร
- การระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการอิสระ
- การเปดเผยหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ
- นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของผูบริหารระดังสูง
- การเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล
- การเปดเผยจํานวนครั้งของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคน
4.3 บริษัทมีการเปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกันไวอยางครบถวน โดยระบุชื่อของบุคคลที่มีการทํา
รายการระหวางกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลคาของรายการ นอกจากนี้ ในกรณีที่มี
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายจะตองเปดเผยขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือหุนตามขอกําหนดของ ตลท. บริษัทไดมี
การเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนที่จะทํารายการ
4.4 บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการถือครอง และ/หรือ เปลี่ยนแปลง หลักทรัพยตอ กลต. ตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแกไขเพิ่มเติมถึงป 2551)
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4.5 บริษัทกําหนดใหกรรมการตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
เปนประจําทุกป
4.6 หากบริษัทมีขอมูลขาวสารตางๆ อั นเกี่ยวเนื่ องกับกิจการของบริษัท เช น การเขาทํารายการใดๆ หรือมี
เหตุการณสําคัญเกิดขึ้น และผูถือหุนควรจะรับทราบ แมวาไมเขาหลักเกณฑการขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนหรือกฎหมาย
ไมไดบังคับใหเปดเผย บริษัทจะเปดเผยขอมูลนั้นใหผูถือหุนหรือนักลงทุนอื่นๆ ทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทหรือ ตลท.
4.7 บริษัทไดวาจางผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระและมีความนาเชื่อถือ และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก กลต.
4.8 เพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทไดอยางสะดวกและเทาเทียมกัน บริษัทจึงจัด
ใหมีการสื่อสารขอมูลของบริษัทผานชองทางดังตอไปนี้
- รายงานประจําป
- เว็บไซตของบริษัท
- การพบปะกับนักวิเคราะห
- การจัดทําจดหมายขาวที่นําเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
- เว็บไซตของ ตลท.
4.9 บริษัทมีเว็บไซต www.dusit.com ที่นําเสนอขอมูลที่ทันเหตุการณเกีย่ วกับบริษัท
4.10 ในสวนของงานนั กลงทุนสั มพั นธนั้น บริ ษัทได มอบหมายใหประธานเจาหน าที่ฝายการเงิ น (CFO)
ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายของบริษัทรวมกับผูบริหารระดับสูง การวางแผนดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร บริษัท
จึงกําหนดนโยบายและความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว ดังนี้
5.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัท
5.2 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน
ของบริษัท และเปดเผยไวในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัท
5.3 คณะกรรมการเปนผูพิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศนและภารกิจของบริษัททุกป รวมทั้งพิจารณา
และใหความเห็นชอบตอกลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณของบริษัทตามที่กรรมการผูจัดการและ
ฝายจัดการเสนอมา ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหบริษัทมีกําไร และผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน
5.4 คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ
ดังกลาวตอคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานของบริษัท
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5.5 คณะกรรมการเปนผูกํากับดูแลใหกรรมการผูจัดการดําเนินการตามนโยบายและขอบังคับที่กําหนดไว
5.6 คณะกรรมการกํ าหนดนโยบายให กรรมการแต ละท านดํ ารงตํ าแหน งกรรมการในบริ ษั ทจดทะเบี ยน
ไมเกิน 5 บริษัท
5.7 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการของกรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นไมเกิน 2 บริษัท และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ต องไม ดํ ารงตํ าแหน งกรรมการของบริ ษั ทอื่ นที่ ประกอบกิ จการอั นมี สภาพอย างเดี ยวกั น และ
เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ขอกําหนดขางตนยกเวนการเปนกรรมการของบริษัทยอย
5.8 คณะกรรมการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวคราวละ ไมเกิน 3 ป
เมื่ อครบกํ าหนดตามวาระ กรรมการอาจได รั บการพิ จารณาเสนอชื่ อต อที่ ประชุ มผู ถื อหุ น พิ จารณาเลื อ กตั้ ง
เปนกรรมการตอเนื่องได
5.9 คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบ
ตางๆ ของ กลต. และ ตลท.
5.10 คณะกรรมการเป นผู รั บผิ ดชอบต องบการเงิ นรวมของบริ ษั ทและบริ ษั ทย อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดี
ที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.11 คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการผูจัดการตองรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับ
เปาหมายใหคณะกรรมการทราบอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไว รวมถึงการ
รายงานทางการเงิน และความคืบหนาของการดําเนินงานในดานตางๆ
5.12 คณะกรรมการใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสมและ ใหมั่นใจวาการบันทึกขอมูล
ทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน
การทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทวาไดดําเนิน
ตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control)
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5.13 คณะกรรมการกํ าหนดให ฝ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เเละจะไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปน
อิสระ สามารถตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่
5.14 คณะกรรมการจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม โดยคณะกรรมการไดใหขอมูลของบริษัท กฎระเบียบตางๆ
รวมถึงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
5.15 กรรมการบริษัทไดเขารวมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตหิ นาที่กรรมการ
5.16 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการใหเขาอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูน
ความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
5.17 คณะกรรมการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป โดยจัดใหมีการประชุมมากกวา 6 ครั้งตอป ในกรณีที่
บริษัทไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะสงรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบในเดือนที่ไมไดมีการ
ประชุมเพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ
กรรมการตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอยางสม่ํ าเสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุ มัติเรื่องที่
กรรมการผู จั ดการและฝ ายบริ หารเสนอ โดยมี การกํ าหนดวาระชั ดเจนล วงหน า หากมี วาระพิ จารณาเรื่ องพิ เศษ
นอกเหนือจากที่กําหนดลวงหนาจะเรียกประชุมเปนครั้งๆ ไป เลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมวาระการ
ประชุมลวงหนากอนวันประชุมคณะกรรมการอยางนอย 5 วันทําการ เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยาง
เพียงพอกอนเขารวมประชุม
เมื่ อสิ้ นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การบริ ษั ทเป นผู มี หน าที่ จั ดทํ ารายงานการประชุ ม โดยเสนอให ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการรั บรองในวาระแรกของการประชุ มครั้ งถั ดไป และให ประธานกรรมการบริ ษั ทลงลายมื อชื่ อรั บรอง
ความถู ก ต อ ง ทั้ งนี้ กรรมการบริ ษั ท สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ขอแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายงานการประชุ ม ให มี
ความละเอียดถูกตองมากที่สุดได
รายงานการประชุมที่ไดรับการรับรองแลวจะถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของ
บริษัท ณ สํานักงานเลขานุการบริษัท
5.18 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดมีการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ
เกี่ยวกับการจัดการโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย
5.19 คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใชทั้งองคกร และจัดทําคูมือการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อใหทุกหนวยงานนําไปใชเปนเเนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง
5.20 คณะกรรมการดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการเกี่ยวโยง
กันเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง และหากตองมีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ กรรมการที่
มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑของ ตลท. และเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา
เหตุผล ความจําเปนไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1
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5.21 ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน หามไมใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ทราบขอมูลภายในนํา
ขอมูลดังกลาวไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่ไมเกี่ยวของ และหามทําการซื้อขายหลักทรัพยโดยใช
ประโยชนจากขอมูลภายในของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงไมซื้อขายหลักทรัพย เเละหามซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินเปดเผยตอสาธารณชน
5.22 คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของของตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวของตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแกไขเพิ่มเติมถึง
ป 2551) เปนประจําทุกปและ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
5.23 คณะกรรมการมี ก ารแบ ง แยกบทบาทหน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการและฝ า ย
จัดการไวชัดเจน
5.24 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจําปของตนเองเปนประจําทุกปตามแนวทางของ ตลท. เพื่อให
คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
5.25 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจําปของประธานเจาหนาที่บริหารซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของ
องคกรโดยใชหลักเกณฑตามแนวทางของ ตลท.
5.26 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหนาที่พิจารณาโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
บริษัท และบริษัทยอย พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผูเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการของบริษัทยอย
ทั้งนี้ โครงสรางคณะกรรมการตองมีความหลากหลายทางดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพศ เปนตน
รวมทั้งทําหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอคณะกรรมการ เพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมีหนาที่จัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัติ
และทักษะของกรรมการที่ตองการสรรหา ประกอบดวยทักษะทางดานธุรกิจโรงแรม ดานบัญชีการเงิน ดานการลงทุนใน
ตางประเทศ และดานกฎหมาย โดยพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการ และ ใชฐานขอมูลกรรมการ
(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม
5.27 ประธานกรรมการของบริษัทมิไดเปนกรรมการอิสระ อยางไรก็ตาม ประธานกรรมการของบริษัทมิได
ปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารหรือพนักงานประจําของบริษัท
5.28 ประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจัดการ โดยมีบทบาท อํานาจ และหนาที่แบงแยกออก
จากกันอยางชัดเจน เพื่อสรางความสมดุลระหวางการบริหารและการกํากับดูแลกิจการ
5.29 คณะกรรมการกําหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการตามเกณฑของ กลต. และเปดเผยไวใหเปนที่
ทราบไวในรายงานประจําป
5.30 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการถวงดุลอํานาจของกรรมการ ดังนี้
- คณะกรรมการต อ งประกอบไปด ว ยกรรมการที่ ไ ม ไ ด เ ป น ผู บริ ห ารไม น อ ยกว า 1 ใน 3 ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมด
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- คณะกรรมการตองประกอบไปดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
5.31 คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนอยางนอย 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกคนตองเปนกรรมการอิสระไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด อยางนอย 1 คนตองมีความรูและประสบการณ
เพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
2) ใหกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป อยูในตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ เวนแตคณะกรรมการ
บริษัทจะมีความเห็นเปนอยางอื่น
3) มีการเปดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1
4) ใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง และเปดเผยจํานวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไวในรายงานประจําป
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป น อิ ส ระของหน ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดีความชอบหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อเสนอแตงตั้ง และเลิกจาง เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีและ
เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อยางเพียงพอ
7. รายงานผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 4 ครั้ง
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
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8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
8.3 ความเห็ นเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ ตามกฎหมายว าด วยหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พย ข อกํ าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
8.7 ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
8.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ในการปฏิ บั ติ หน าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมี ข อสงสั ยว ามี รายการหรื อการกระทํ า
ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต อ คณะกรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
10.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
11. ในกรณี ที่ ผู สอบบั ญชี พบพฤติ การณ อั นควรสงสั ยว ากรรมการ ผู จั ดการหรื อบุ คคลซึ่ งรั บผิ ดชอบใน
การดําเนินงานของบริษัทไดกระทําความผิดตามที่กฎหมายระบุและไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณดังกลาวให
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ททราบและเพื่อดํ าเนิ นการตรวจสอบต อไป โดยไมชักช า และให คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและผูสอบบัญชีทราบ ภายใน
30 วัน นั บแตวั นที่ได รับแจงจากผูสอบบัญชี ถึงพฤติการณอันควรสงสัยที่ตองแจ งดั งกลาว และวิธีเพื่ อใหไดมาซึ่ ง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1) บริษัทกําหนดใหมีกรรมการพิจารณาคาตอบแทนอยางนอย 3 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญ
มีประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1 คนเปนกรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการพิจารณาคาตอบแทนตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอเพื่อ
นํามาปรับปรุงหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน ตองสามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผล
การปฏิบัตงิ านตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดโดยอิสระ
2) ให ประธาน และกรรมการพิ จารณาค าตอบแทนมี วาระดํ ารงตํ าแหน งคราวละ 3 ป อยู ในตํ าแหน งได
ไมเกิน 3 วาระ เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอยางอื่น
3) ใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง และเปดเผยจํานวนครั้งของ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไวใน
รายงานประจําป
หนาที่และความรับผิดชอบ:
1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัทและบริษัทยอย
ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใหแกผูบริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งที่เปนตัวเงิน และ
ไมเปนตัวเงิน โดยใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทกอนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั ในแตละป
3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโนมในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งคณะจัดการของบริษัทอยางสม่ําเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนําอื่นๆที่ประกอบธุรกิจอยางเดียวกันเพื่อเปน
การสรางแรงจูงใจในการบริหารงานใหเจริญกาวหนา
4. ปฏิบัตหิ นาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
1) บริษัทกําหนดใหมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอยางนอย 3 คน ประกอบดวยประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน และสมาชิกคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ และ
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตองมีความรูเรื่องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดโดยอิสระ มีความเปนกลางในการสรรหา และคัดเลือก
บุคคลผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นๆ
2) ใหประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป อยูในตําแหนงได
ไมเกิน 3 วาระ เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอยางอื่น
3) ใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง และเปดเผยจํานวนครัง้ ของการ
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไวใน
รายงานประจําป
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หนาที่และความรับผิดชอบ:
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท การเปดเผยขอมูลในสวนงานนักลงทุนสัมพันธ และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับ
นโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. กําหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พรอมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสราง องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการของบริษัทยอย
6. พิจารณากลั่นกรองผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท และผูบริหารระดับสูง และ
จัดทําแผนในการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆเปน
ประจํา เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
8. ปฏิบัตหิ นาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัทแตงตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบดวย กรรมการผูจัดการและ
ผูบริหารระดับสูงจากฝายปฏิบัติการ 1 ทาน ฝายการศึกษา 1 ทาน และสํานักงานสวนกลาง 2 ทาน เพื่อทําหนาที่บริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงทั้งทางดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดาน
การปฏิบัติงาน (Operation Risks) ดานการเงิน (Financial Risks) และ ดานทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ทั้งนี้แผนกบริหารความเสี่ยงมีหนาที่จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอผลความคืบหนาการบริหารความ
เสี่ยงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส นอกจากนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงไดจัดฝกอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงสําหรับพนักงานระดับหัวหนางานในโรงแรมทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการแต งตั้ งเลขานุ การบริ ษัทตั้ งแตวั นที่ 11 สิ งหาคม 2551 ซึ่ งมีหนาที่ และความรับผิ ดชอบ
ในการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด และ พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
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จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปรงใส ความซื่อสัตยสุจริต
คุณธรรมและจริยธรรม ความมุงมั่น เพื่อความเจริญเติบโต และความมั่นคงของกิจการ การมีสวนรวมการทํางานเปนทีม
ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จึงกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไวดังตอไปนี้
จริยธรรมทางธุรกิจ
1. ดํ าเนิ นธุ รกิ จโดยคํ านึ งถึ งประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ความโปร งใสโดยยึ ดมั่ นในความรั บผิ ดชอบต อ
ผูมีสวนไดเสีย และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมแก ผูลงทุน รวมทั้งสรางความกาวหนาและเติบโตมั่นคง
2. ปรั บปรุ งการบริ หารจั ดการกระบวนการ และการปฏิ บั ติ ต างๆ ให ดี ยิ่ งขึ้ นอย างต อเนื่ องเพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจและการเปดเผยขอมูลทางการเงิน
4. รับผิดชอบตอสังคมทั้งดานสิ่งแวดลอม และการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเขาไปมีสวนรวมตาม
สถานภาพของบริษัท
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
1. ความรับผิดชอบตอองคกร
1.1 ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
1.2 ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
1.3 ปฏิ บั ติ ตามข อพึ งปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ าหรั บกรรมการบริ ษั ทจดทะเบี ยน และแนวปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ยวข องของ
ตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย สํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พย และหน วยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ
1.4 ปฏิบตั หิ นาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความระมัดระวัง เพื่อประโยชนของบริษัท
1.5 ไมแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของตนเอง และไมกระทําการใดๆ ที่จะ
นําความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม
1.6 ใฝหาความรูในธุรกิจของบริษัทรวมทั้งขอกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของที่มีผลตอ
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ
2. ความรับผิดชอบตอผูถือหุน
2.1 ปฏิบัติหนาที่ตามมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2.2 รักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
2.3 กํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน
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2.4 กํากับดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลและนําเสนอขอมูลที่สําคัญของบริษัทและการปฏิบัติอื่นๆ อยางถูกตอง
ครบถวน อยางสม่ําเสมอและทันเวลา
3. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
3.1 กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตอ ผูมีสวนไดเสียทุกรายอยางเปนธรรม เสมอภาค และเทาเทียมกัน
3.2 กํากับดูแลใหมีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีตอลูกคา และพนักงาน
3.3 กํากับดูแลและสงเสริมใหบริษัทปฏิบัตภิ ายใตกรอบกติกาของการคา และการแขงขันที่ดีอยางเปนธรรม
3.4 ไมเรียก หรือรับผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริต รวมทั้งไมสนับสนุนใหมีการจายผลประโยชนใดๆ เพื่อเปน
การใหไดมาซึ่งผลประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
3.5 สนับสนุนใหมีระบบหรือกระบวนการรองเรียนตางๆเพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอได
3.6 ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย และข อบั งคั บเกี่ ยวกั บด านความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสิ่ งแวดล อมหรื อ
ขอกําหนดตางๆ
3.7 ให ค วามช ว ยเหลื อ และร ว มมื อ กั บ รั ฐ และชุ ม ชน ในกิ จ กรรมของสั ง คมชุ ม ชน สิ่ ง แวดล อ ม
สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นที่บริษัทตั้งอยู
3.8 สร างจิ ตสํ านึ กให พนั กงานของบริ ษั ทมี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล อมรวมทั้ ง
สรางความเขาใจกับสังคมชุมชนในบริเวณที่บริษัทตั้งอยู เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางกัน
3.9 สงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานอยางสม่ําเสมอ
3.10 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก พนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมกัน
4. ความขัดแยงทางผลประโยชน และการเปดเผยขอมูล
4.1 ดู แ ลและควบคุ ม ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท และไม เ ป ด เผยข อ มู ล อั น เป น ความลั บ ของบริ ษั ท
ตอบุคคลภายนอก
4.2 เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ ถูกตอง ทันเวลาและโปรงใส ตามหลักเกณฑตางๆ ที่กําหนด
4.3 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพองจากตําแหนงหนาที่และขอมูลอันเปนความลับของบริษัท
4.4 ระมัดระวังในการทํารายการระหวางกันในกลุมบริษัท โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของกลุมบริษัท
เปนสําคัญ และตองไมขัดตอกฎระเบียบของทางราชการและขอบังคับของบริษัท กรณีเขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
4.5 กรรมการและผู บริ หารที่ มี ส วนได เสี ยกั บรายการที่ ขั ดแย งทางผลประโยชน จะไม มี ส วนเกี่ ยวข อง
ในการพิจารณาตัดสินใจ และตองออกจากที่ประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเรื่องดังกลาว
4.6 ไม เป นกรรมการในบริ ษั ทอื่ นที่ก อให เกิ ดความขั ดแย งทางผลประโยชน กั บบริษั ท เว นแต จะได รั บ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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จรรยาบรรณของผูบริหาร
1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอผูถือหุน
1.1 ปฏิบัติหนาที่ตามตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1.2 ปฏิ บั ติหน าที่ ด วยความซื่ อสั ตย สุ จริต ตลอดจนตั ดสิ นใจในการดําเนินการใดๆ ด วยจิตอั นบริ สุ ทธิ์
(good faith) และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม
1.3 ไมบริหารองคกรอยางขาดความระมัดระวังหรือขาดความยั้งคิด
1.4. เอาใจใสจริงจังและเครงครัดตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนา
องคกรไปสูความเปนเลิศ
1.5 ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรูและทักษะการบริหารจัดการอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนและบริษัท
1.6 จัดการดูแลปองกันมิใหสินทรัพยใดๆ ของบริษัทเสื่อมคาผิดปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ
1.7 รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางครบถวนถูกตองตามความจริงตอคณะกรรมการและ
ผูถือหุนของบริษัท
1.8 ไมอาศัยตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนใหตนเอง พวกพอง และผูอื่น
1.9 แจงใหผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนม (prospect) ในอนาคตขององคกรทั้งทางดานบวก
และดานลบ ซึ่งจะตองอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดและมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ
1.10 ไม ดํ าเนิ นการใดๆในลั กษณะซึ่ งอาจก อให เกิ ดความขั ดแย งทางผลประโยชน กั บบริ ษั ทโดยมิ ได
แจงใหบริษัททราบ
1.11 ไมเปดเผยขอมูลลับของบริษัทตอบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแขง
1.12 ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัท
2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอลูกคา
2.1 สนองความตองการของลูกคา / ผูบริโภคดวยผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพและบริการที่ดีเลิศ
2.2 กําหนดระดับคุณภาพของสินคาและการบริการใหเปนทีย่ อมรับไดแกลกู คา
2.3 เปดเผยขอมูลขาวสาร เชน การโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับสินคา และบริการอยางครบถวนถูกตอง
เปนธรรมแกลูกคาและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
2.4 ใหการรับประกันสินคาและบริการภายใตขอ กําหนดอันเหมาะสม
2.5 ไมสงมอบสินคาและการบริการใหแกลูกคาทั้งๆที่รูวาสินคาและบริการนั้นๆ มีขอบกพรองเสียหาย หรือ
อาจเกิดอันตรายตอลูกคาได และไมปลอยใหสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานตกถึงมือลูกคา
2.6 จัดระบบการบริการลูกคา ใหลูกคาสามารถรองเรียนความไมพอใจในสินคาและบริการไดโดยสะดวก และ
กําหนดใหมีการดําเนินการอยางดีที่สุด เพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว

85

85

2.7 พยายามบริ หารตนทุนการผลิตใหต่ํ าสุดแต ยั งคงรั กษาคุณภาพของสินคาและบริ การที่ไดมาตรฐาน
ตลอดเวลา
2.8 รักษาความลั บของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ รวมถึงไมนํามาใช เพื่อประโยชนของตนเองและ
ผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
2.9 แสวงหาวิธีการตางๆ เพื่อเปนการใหบริการตอลูกคาอยางตอเนื่องตลอดเวลา
2.10 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาตางๆ ที่มกี ับลูกคาอยางเครงครัด
2.11 หากมีกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงใดๆ กับลูกคาได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบลวงหนาเพื่อ
รวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและปองกันความเสียหาย
2.12 จัดใหมีระบบทีใ่ หความปลอดภัยตอลูกคา เชนระบบปองกันอัคคีภัย ปองกันการถูกโจรกรรม
2.13 ไมควรคากําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาหรือบริการ และไมกําหนดเงื่อนไขการคาที่
ไมเปนธรรมตอลูกคา
3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอพนักงาน
3.1 ให ผลตอบแทนที่ เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรั บผิ ดชอบ และผลการปฏิ บั ติ งาน
ของพนักงาน แตละคน
3.2 สงเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรูความสามารถของพนักงาน ใหมีความกาวหนา และความมั่นคงในอาชีพ
3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแกไขปญหาของบริษัท
3.4 ดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพอนามัย และการกระทําดวย
ความสุจริต
3.5 การใหรางวัลและการลงโทษพนักงานตองอยูบนพื้นฐานของความถูกตองและเปนธรรมและกระทํา
ดวยความสุจริต
3.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
3.7 บริหารงานพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆโดยไมเปนธรรมและไมถูกตองซึ่งมีผลกระทบตอ
ความกาวหนาและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
3.8 ปฏิบัติตอพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และใหความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล
4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอคูคา คูแขง และเจาหนี้
4.1 ปฏิ บั ติ ตามข อตกลงที่ มี ต อคู ค าและเจ าหนี้ อย างเคร งครั ด ไม ว าจะเป นเรื่ องวั ตถุ ประสงค การใช เงิ น
การชําระคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพยค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ กรณีที่จะไมสามารถปฏิบัติ
ไดตอ งรีบเจรจากับคูคาและเจาหนี้เปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิด ความเสียหาย
4.2 ใหขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง
4.3 ไมเรียก ไมรับ หรือไมจายผลประโยชนใดๆที่ไมสุจริตในการคากับลูกคาหรือเจาหนี้ ถาหากวามีขอมูลวา
มีการจายผลประโยชนใดๆที่ไมสุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคูคาหรือเจาหนี้ เพื่อรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
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4.4 รายงานขอมูลทางการเงินที่ถกู ตอง และตรงเวลาใหแกเจาหนีอ้ ยางสม่ําเสมอ
5. ความรับผิดชอบตอการแขงขันทางการคา
5.1 แขงขันทางการคาขายในกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม
5.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสมผิดกฎหมาย
5.3 ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวราย หรือกระทําการใดๆโดยปราศจากความจริงและไมเปนธรรม
6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
6.1 ใหการสนับสนุนกิจการอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมสวนรวม
6.2 คืนผลกําไรสวนหนึ่งขององคกรใหแกกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ
6.3 ไมกระทําการใดๆที่จะมีผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.4 ไมกระทําการใดๆที่ชวยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ หรือเปนภัยตอสังคมและความมั่นคงของประเทศ
6.5 ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง
6.6 ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัตอิ ยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของที่
ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล
6.7 ไมนําเงินของผูถือหุนไปสนับสนุนทางการเมือง
จรรยาบรรณของพนักงาน
ความรับผิดชอบของพนักงานตอบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีความภักดี เพื่อความกาวหนาและความมั่นคงของบริษัท
และตัวพนักงานเอง
2. รวมกันรักษาและสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเปนน้ําหนึ่งเดียวกันในหมูพนักงาน รวมกัน
ทํางานและแกไขปญหาเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
3. เอาใจใส และปฏิบัติ หน าที่การงานของบริ ษัทด วยความเสี ยสละ อดทน เพื่ อสร างบริษัทใหมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ มีกําไรและพัฒนาบริษัทไปสูความเปนเลิศ
4. ใชทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและบํารุงรักษาไมใหเสื่อมคาปกติหรือสูญหาย
รวมทั้งไมใชทรัพยสินของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัว
5. รักษาความลับของลูกคา คูคา และบริษัทอยางเครงครัด
6. รวมมือและชวยเหลือในการทํางานกับผูรวมงานทุกคน เพื่อประโยชนของบริษัท และเคารพในสิทธิของ
พนักงานอื่นที่รวมบริษัทเดียวกัน
7. เอาใจใส และชวยเหลือดํ าเนิ นการใดๆที่ จะรักษาสภาพแวดล อมและความปลอดภั ยที่ ดี ในการทํ างาน
ใหมีความสะอาดปลอดภัย และนารื่นรมยอยูเสมอ
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8. ให ความรู และถ ายทอดประสบการณ ในการทํ างานแก ผู ร วมงานโดยยึ ดประโยชน และเป าหมายของ
บริษัทเปนสําคัญ
9. ไมกลาวรายตอบริษัท/ผูบริหาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไมเปนธรรม
10. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของและผูบริหาร หากพบวามีการกระทําใดๆในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
11. ไมอาศัยตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ
12. ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและชื่อเสียง
13. เอาใจใสจริงจังและเครงครัดตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคกร
ไปสูความเปนเลิศ
14. ไมรับของขวัญ เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตามประเพณีนิยม โดยตองรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา ขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลต อ
การตัดสินใจของผูลงทุน และผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท จึงไดกําหนดใหฝายบริหารเปดเผยขอมูลใหครบถวน ถูกตอง
โปรงใส เเละทั่วถึง ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาโดยตลอด ในสวนของ
งานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน (CFO) ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน
สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ
ผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยเเหงประเทศไทยที่ www.set.or.th เเละของบริษัทที่
www.dusit.com/investor
กรณีที่นักลงทุนเเละผูเกี่ยวของมีขอสงสัยเเละตองการสอบถาม สามารถติดตอมายังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพทหมายเลข +66 2 200 9999 ตอ 3671 หรืออีเมลล: ircontact@dusit.com
คณะกรรมการชุดยอย
(1)

โครงสรางกรรมการบริษัท
โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท เเละคณะอนุกรรมการ จํานวน 4 คณะ ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการ
บริหาร โดยมีกรรมการผูจัดการ เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผานคณะผูบริหารโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
หนาที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. อนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน กรรมการผูจัดการหรือ CEO และ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทยอย
4 ลําดับนับจากกรรมการผูจัดการหรือ CEO ลงมา
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ประเมินผลงานประจําปของ CEO
พิจารณาอนุมัตโิ ครงสรางและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทยอย
กําหนดกลยุทธ เปาหมาย ทิศทาง นโยบายของกลุมบริษัท และนโยบายการลงทุน
พิ จารณาอนุ มั ติ งบประมาณดํ าเนิ นงาน งบประมาณรายจ ายฝ ายทุ นประจํ าป และโครงการลงทุ นของบริ ษั ท
และบริษัทยอย
ติดตามผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยง การขัดแยงทางผลประโยชน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และอื่นๆ ตาม
กฎหมายและขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พิจารณาอนุมัติเรื่องการกอหนี้ ภาระผูกพัน และการค้ําประกันของบริษัทและบริษัทยอย
พิจารณาเรื่องขอพิพาท และคดีความตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย
พิจารณาอนุมัติแผนกําลังคนประจําป วงเงินการจายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจําป ของบริษัทและบริษัทยอย
พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดซื้อจัดจาง การบริการ การเชา และการใหเชาที่ไมอยูในงบประมาณประจําปในวงเงินเกินกวา 5 ลานบาท
พิจารณาการซื้อสินทรัพยที่ไมไดอยูในงบประมาณ ที่มีมูลคาเกินกวา 5 ลานบาท และการใชจายเกินกวางบประมาณ
รอยละ 10 ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
พิจารณาเรื่องการเชาและการใหเชาสินทรัพย ที่มีระยะเวลาเกินกวา 3 ป
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําไตรมาส ประจําป แบบรายงานประจําป 56-1 และ 56-2 ฯลฯ ตามกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และ กลต.
พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการชุดตางๆ กรรมการที่เปน
ตัวแทนในบริษัทยอย และคณะกรรมการบริหาร
เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ตอที่ประชุมผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเขาใหมตอที่ประชุมผูถือหุน
เสนอการจายเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จกรรมการ รวมทั้งการจัดสรรเงินปนผลใหผูถือหุนตอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารนําเสนอ ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
คณะกรรมการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป โดยจัดใหมีการประชุมมากกวา 6ครั้งตอป ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการได โดยอยู ภายใต การควบคุ มของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบหมายเพื่ อให บุ คคลมี อํ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ ได รับมอบหมายนั้นๆไดเมื่อเห็นสมควร ยกเวนรายการไดมาและจําหนายไปซึ่ ง
ทรัพยสินและรายการเกี่ยวโยงจะตองปฏิบัตติ ามประกาศและขอกําหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้น ตองไมเปนรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน อื่นใด ทํากับบริษัทหรือบริษัท
ยอย ยกเวนเปนการอนุมัตริ ายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไวแลว
22. กรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่ตองลงมติใหงดออกเสียง และออกจากที่ประชุม
23. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
24. กรรมการตองปฏิบัตหิ นาที่ดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง และตองกระทําเยี่ยงวิญูชน ผูประกอบธุรกิจ
เชนนั้นจะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกัน
25. กรรมการตองรายงานใหบริษัทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่
เกี่ ยวของกั บการบริ หารจั ดการกิ จการของบริ ษั ทหรื อบริษั ทย อย ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ เงื่ อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
26. คณะกรรมการตองจัดใหมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(4) หนาที่ความรับผิดชอบ นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย ใหเปนไปตามคําสั่งประธานกรรมการ
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัท
คนใหม ภายใน 90 วั นนั บแต วั นที่ เลขานุ การบริ ษั ทคนเดิ มพ นจากตํ าแหน งหรื อไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได และให
คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัตหิ นาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว
ใหประธานกรรมการแจงชื่อเลขานุการบริษัทตอสํานักงานภายใน 14 วันนับแตวันที่จัดใหมีผูรับผิดชอบใน
ตําแหนงดังกลาว และใหแจงใหสํานักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ดวย
วาระการดํารงตําแหนง เปนไปตามขอบังคับของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 14 ถึงขอ 18
บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ
1. มีหนาที่ในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการดูแลการดําเนินงานของบริษัท ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน
ที่กําหนดไว
2. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผูถือหุนของบริษัท และควบคุมใหการประชุมดังกลาวเปนไป
ดวยความเรียบรอย ถูกตองตามพรบ.บริษัทมหาชนจํากัด และพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีการลงคะแนน
เสียง และมีคะแนนเสียงเทากัน
คณะกรรมการตรวจสอบ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน แตละทานมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติแตงตั้งนางปราณี
ภาษีผล เขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอีกทานหนึ่ง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 จนถึง เมษายน 2559
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติการลาออกจากตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบของศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี และแตงตั้งศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ ใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบแทนตําแหนงที่วางลง ทําใหปจจุบันบริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน
รายชื่อและรายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2557 ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตําเเหนง
การเขารวมประชุม(ครั้ง)
1. ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10/10
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการคา
กรรมการตรวจสอบ
9/10
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
10/10
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝายบัญชีเเละการเงินสํานักงานใหญ เปนเลขานุการ
อนึ่ง ในป 2557 ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ครั้ง
องคประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนอยางนอย 3 คน ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยทุกคนตองเปนกรรมการอิสระไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ มีคุณสมบัติ
ตามที่ สํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พย กํ าหนด อย างน อย 1 คน ต องมี ความรู และ
ประสบการณ เพี ยงพอที่ จะทํ าหน าที่ ในการสอบทานความน าเชื่ อถื อของงบการเงิ น มี เลขานุ การ 1 คน แต งตั้ งโดย
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดีความชอบหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อเสนอแตงตั้ง และเลิกจาง เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีและ
เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อยางเพียงพอ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 4 ครั้ง
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
8.7 ความเห็ นหรื อข อสั งเกต โดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได รั บจากการปฏิ บั ติ หน าที่
ตามกฏบัตร (Charter)
8.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัตกิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ในการปฏิ บั ติ หน าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมี ข อสงสั ยว ามี รายการหรื อการกระทํ า
ดั ง ต อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต อ คณะกรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
10.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา มีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
11. ในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดํ าเนิ นงานของบริ ษั ทได กระทํ าความผิดตามที่ กฎหมายระบุ และได แจ งข อเท็จจริ งเกี่ ยวกับพฤติ การณ ดังกล าวให
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไปโดยไมชักชา และใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและผูสอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี ถึงพฤติการณอันควรสงสัยที่ตองแจงดังกลาว และวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
อํานาจหนาที่
1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบริหาร หัวหนาหนวย หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคําถามคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถขอคํ าปรึ กษาจากผู เชี่ ยวชาญของบริ ษั ท หรื ออาจจ างที่ ปรึ กษา หรื อผู เชี่ ยวชาญภายนอกได
หากมีความจําเปน
วาระการดํารงตําแหนง
ใหกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป อยูในตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ เวนแตคณะกรรมการบริษัท
จะมีความเห็นเปนอยางอื่น
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัตขิ องการเปนกรรมการตรวจสอบ
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําดวย
ความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
7. เปนบุคคลลมละลาย
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหทําเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การ
ลาออกจะมีผลนับตั้งแตวันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ใหบริษัทแจงตลาด
หลักทรัพยฯ ทันที กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพยฯ ทราบดวยก็ได
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ในกรณีที่ตําแหน งกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงทั้งคณะ ให กรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหน ง
ตองอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาที่
ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการตรวจสอบว า งลง เพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวที่ อ อกตามวาระให
คณะกรรมการบริ ษั ทแต งตั้ งบุ คคลที่ มี คุ ณสมบั ติ ครบถ วนเป นกรรมการตรวจสอบเพื่ อให กรรมการตรวจสอบ
มีจํานวนครบตามกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
การประชุม และองคประชุม
ใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง
ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจงไปยังกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมเร็วกวานั้นก็ได
คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุมในเรื่องตางๆ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการตรวจสอบทั้ งหมดที่ คณะกรรมการบริ ษั ทแตงตั้งจึ งจะเป นองค ประชุ ม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดของที่ ประชุ มให ถื อเสี ยงข างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งให มี เสี ยงหนึ่ งเสี ยง
ในการลงคะแนน เวนแตกรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอ โดยไดรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ และ
ใหความเห็นตอคณะกรรมการเรื่องความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
คาตอบแทนของป 2557
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คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด แตละทานมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป ดังรายชื่อตอไปนี้
รายชื่อและรายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนในป 2557 ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตําเเหนง
การเขารวมประชุม (ครั้ง)
1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
6/6
2. ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
6/6
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการคา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
5/6
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝายบัญชีเเละการเงินสํานักงานใหญ เปนเลขานุการ
องคประกอบและคุณสมบัติ
บริษัทกําหนดใหมีกรรมการพิจารณาคาตอบแทนอยางนอย 3 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญมี
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1 คนเปนกรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอเพื่อ
นํามาปรับปรุงหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน ตองสามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผล
การปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดโดยอิสระ
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัทและบริษัท
ยอยที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใหแกผูบริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งที่เปนตัวเงิน และ
ไมเปนตัวเงิน โดยใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทกอนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทในแตละป
3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโนมในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งคณะจัดการของบริษัทอยางสม่ําเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนําอื่นๆที่ประกอบธุรกิจอยางเดียวกัน
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการบริหารงานใหเจริญกาวหนา
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจเรียกสั่งการให
ฝายจัดการ หัวหนาหนวยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวา
เกี่ยวของจําเปน นอกจากนั้นในการปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนอาจขอ
คําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสมโดยบริษัทจะ
เปนผูรับผิดชอบเรื่องคาใชจายทั้งหมด
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วาระการดํารงตําแหนง
ใหประธาน และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป อยูในตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ
เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอยางอื่น
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการพิจารณาคาตอบแทนพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําดวย
ความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
7. เปนบุคคลลมละลาย
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหทําเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้
การลาออกจะมีผลนับตั้งแตวันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการพิจารณาคาตอบแทนพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่
พนจากตําแหนงตองอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ชุดใหมจะเขารับหนาที่
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการพิ จารณาคาตอบแทนวางลง เพราะเหตุ อื่นนอกจากถึงคราวที่ ออกตามวาระให
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อใหกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนมีจํานวนครบตามกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการพิจารณาคาตอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่
เหลืออยูของกรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่ตนแทน
การประชุม และองคประชุม
ใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนหรือประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนเห็นวาจําเปนและเหมาะสม อยางไรก็ตามตองจัดใหมีการประชุมไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง
ในการเรียกประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน หรือเลขานุการ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนโดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน แจงไปยังกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนด
วันประชุมเร็วกวานั้นก็ได
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนควรจัดใหมีการประชุมในเรื่องตางๆ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ตองมีกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการพิจารณาคาตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่
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ประธานกรรมการพิ จารณาค าตอบแทนไม อยู ในที่ ประชุ มหรื อไม สามารถปฏิ บั ติ หน าที่ ได ให กรรมการพิ จารณา
คาตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาคาตอบแทนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการพิจารณาคาตอบแทนคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด กรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
ในป 2557 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุมสม่ําเสมอ และมีรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ไดโดยไมถูกจํากัดขอบเขต สามารถขอขอมูลไดโดยไมจํากัด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการสรรหา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมดแตละทานมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติจัดตั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาเดิมเปนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทั้งชุด
รายชื่อและรายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในป 2557 ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตําเเหนง
การเขารวมประชุม (ครั้ง)
1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3/3
2. ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3/3
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการคา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3/3
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝายบัญชีเเละการเงินสํานักงานใหญ เปนเลขานุการ
องคประกอบและคุณสมบัติ
บริษัทกําหนดใหมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอยางนอย 3 คน ประกอบดวยประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน และสมาชิกคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ และ
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตองมีความรูเรื่องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดโดยอิสระ มีความเปนกลางในการสรรหา และคัดเลือก
บุคคลผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นๆ
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท การเปดเผยขอมูลในสวนงานนักลงทุนสัมพันธ และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลอง
กับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. กําหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พรอมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
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3. พิจารณานโยบายและแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสราง องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการของบริษัทยอย
6. พิจารณากลั่นกรองผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท และผูบริหารระดับสูง และ
จัดทําแผนในการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
7. เสนอแนะวิ ธี การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการบริ ษั ทและคณะอนุ กรรมการชุ ดต างๆ
เปนประจํา เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอํานาจเรียกสั่งการให
ฝายจัดการ หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวา
เกี่ยวของจําเปน นอกจากนั้นในการปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจ
ขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสมโดยบริษัท
จะเปนผูรับผิดชอบเรื่องคาใชจายทั้งหมด
วาระการดํารงตําแหนง
ให ประธาน และกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหามี วาระดํ ารงตํ าแหน งคราวละ 3 ป อยู ในตํ าแหน งได
ไมเกิน 3 วาระ เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอยางอื่น
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําดวย
ความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
7. เปนบุคคลลมละลาย
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหทําเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการบริษัท
ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับตั้งแตวันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาที่พนจากตําแหนงตองอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาชุดใหมจะเขารับหนาที่
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ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระให
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา เพื่ อให กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหามีจํานวนครบตามกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่ตนแทน
การประชุม และองคประชุม
ใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาหรือ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวาจําเปนและเหมาะสม อยางไรก็ตามตองจัดใหมีการประชุมไมนอย
กวาปละ 2 ครั้ง
ในการเรียกประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ใหประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา หรือ
เลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แจงไปยัง
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะแจงการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมเร็วกวานั้นก็ได
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดใหมีการประชุมในเรื่องตางๆ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตองมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งจึงจะเปนองคประชุม ใน
กรณีที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด กรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหาซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
ในป 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาไดโดยไมถูกจํากัดขอบเขต สามารถขอขอมูลไดโดยไมจํากัด
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อและตําแหนงคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีดังนี้
ลําดับที่
รายชื่อคณะกรรมการ
ตําเเหนง
1.
นายชาตรี โสภณพนิช
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2.
นายชนินทธ โทณวณิก
ประธานกรรมการบริหาร
3.
นางสินี เธียรประสิทธิ์
กรรมการบริหาร
4.
ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต
กรรมการบริหาร
5.
นายคัมภีร สุวรรณรัต
สมาชิก
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝายบัญชีเเละการเงินสํานักงานใหญ เปนเลขานุการ
องคประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทจํานวน
หนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ กําหนดใหกรรมการผูจัดการ เปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง
หนาที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.
เรื่องที่ตองเสนอคณะกรรมการบริษัท
1.1 ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้ เพื่อนําเสนอขออนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท
1.1.1 กลยุทธ เปาหมาย และนโยบายของกลุมบริษัท
1.1.2 โครงการลงทุน งบประมาณดําเนินการ และงบประมาณการลงทุน
1.1.3 แผนกําลังคนประจําป
1.1.4 การจายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจําป
1.1.5 การพิจารณาขอพิพาท และคดีความตางๆ พรอมขอเสนอแนะวิธีดําเนินการ
1.2 ใหคณะกรรมการบริหารรายงานเรื่องดังตอไปนี้ พรอมขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัททราบ
1.2.1 ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุมบริษัท
1.2.2 การตรวจสอบ จัดทํา และสรุปเรื่องสําคัญตางๆ
2.
เรื่องที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
2.1 การแตงตั้ง ปลด และกําหนดคาตอบแทนผูบริหารในระดับผูอํานวยการ (Corporate/General Manager)
2.2 โครงสรางและการบริหารระดับคณะบริหารลงมา
2.3 การพิจารณาและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธ เปาหมาย และนโยบายของบริษัทและ
อยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
2.4 การจัดซื้อจั ดจาง การบริการ ที่ไมอยูในงบประมาณประจําป ภายในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท
ตอการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการ
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2.5 การลงนามในสัญญารับจางบริหาร
2.6 การซื้อสินทรัพยที่ไมไดอยูในงบประมาณ ที่มีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท และคาใชจายที่เกินกวา
งบประมาณที่ ไม เกิ นร อยละ 10 ของวงเงิ นที่ ได รั บอนุ มั ติ ต อการพิ จารณาใน 1 รอบการ
ประชุมคณะกรรมการ
2.7 การเชาหรือการใหเชาสินทรัพย ซึ่งเปน ที่ดิน อาคาร สํานักงาน รานคา ที่ไมเปนการดําเนินงานโดย
ปกติและไมไดอยูในงบประมาณประจําป โดยมีระยะเวลาไมเกิน 3 ป และมีมูลคาการเชาหรือการ
ใหเชาภายในวงเงินไมเกินปละ 15 ลานบาทตอราย
2.8 เรื่องตางๆ ที่คณะบริหารนําเสนอ
3.
เสนอรายละเอียด หลักเกณฑ การจายเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จกรรมการ รวมทั้งการจัดสรรเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4.
ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
5.
คณะกรรมการบริหารตองประชุมอยางนอยปละ 6 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
วาระการดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ
1. พนจากตําแหนงกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัท
2. ยื่นใบลาออก
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหออก
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารวางลง ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาเปน
กรรมการบริหารแทน
นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษัทยังไดมีการเเตงตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่อง เพื่อทําหนาที่ในการ
พิจารณาเเละจัดการในเรื่องตางๆ ภายในบริษัทใหเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล
สูงสุดตอบริษัท ดังตอไปนี้
 คณะกรรมการจัดการของกลุมปฏิบัติการ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารสปา
 คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ
 คณะกรรมการฝายกฎหมาย
 คณะกรรมการ IT
 คณะกรรมการฝายบัญชีและการเงิน
 คณะกรรมการฝายเทคนิคและออกแบบ
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 คณะกรรมการฝายการตลาด
 คณะกรรมการฝายทรัพยากรบุคคล
 คณะกรรมการฝายการลงทุนและพัฒนา
 คณะกรรมการบริหารจัดการสูความยั่งยืน
(2) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ ในการ
สอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกลาว
นายศักดิ์ เกี่ยวการคา และนางปราณี ภาษีผล เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทาน
งบการเงินของบริษัท และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต มีคุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณทํางานของกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม
หนาที่เเละความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. ดานการบริหารงาน
1.1 กําหนดเปาหมาย/(Goal) นโยบาย/(Policy) และแผนงาน/(Business plan) ของบริษัท นําเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
1.2 ควบคุ มดู แลการบริ หารกิ จการให เป นไปตามนโยบายและแผนงาน และงบประมาณที่ ได รั บอนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวโดยสามารถเพิ่ม
Shareholders value ทําใหกําไรสุทธิตอหุนสูงขึ้น
1.3 เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่
ประชุ มผู ถื อหุ น และ/หรื อ มติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารของ
บริษัททุกประการ
1.4 ประชุมกับฝายบริหารเพื่อติดตามผลงานอยางนอยเดือนละครั้ง
1.5 ร ว มแก ไ ขป ญ หา และ/หรื อ ให ข อ เสนอแนะกั บฝ า ยบริ ห ารหากการประเมิ น ผลของแต ละเดื อ น
ไมเปนไปตามเปาหมาย
1.6 บริ หารงานภายใต การกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี ตามหลั กการการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ดานบัญชี และการเงิน
2.1 กําหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินของบริษัทรวมกับประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน (CFO) ตามความ
เหมาะสม และดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผน
2.2 กําหนดใหฝายบัญชีมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกตองและครบถวน
2.3 กําหนดให CFO มีการจัดทําการวิเคราะหทางการเงินเพื่อใชในการประเมินผลการดําเนินกิจการ
2.4 จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่ชัดเจนและถูกตอง
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2.5 พิจารณางบประมาณรายได คาใชจาย ประจําป และงบประมาณการปรับปรุงตกแตงโรงแรมรวมกับ CFO และ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
2.6 พิ จารณารายละเอี ย ดและอนุ มั ติ ก ารซื้ อ สิ น ทรั พ ย การปรั บปรุ ง ตกแต ง โรงแรมตามงบประมาณที่
คณะกรรมการไดอนุมัตแิ ลว
2.7 พิจารณาการซื้อสินทรัพยที่เกินวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการไดอนุมัติไวแลวแตไมเกินรอยละ 10 ของ
วงเงินที่ไดรับอนุมัติ และนําเสนอคณะกรรมการอนุมัติเพิ่มเติม
2.8 อนุมัติคาใชจายในการดําเนินกิจการโดยตรงในสวนที่เกิน 1 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท รวมกับ CFO
2.9 อนุมัติคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการโดยตรงในสวนที่เกิน 1 แสนบาท แตไมเกิน 5 ลานบาทรวมกับ CFO
2.10 อนุมัติการซื้อสินทรัพยและคาใชจายซอมแซมบํารุงรักษารวมกับ CFO ในกรณีฉุกเฉินเรงดวนในวงเงินที่ไม
เกิน 10 ลานบาทตอป
2.11 พิจารณาโครงการงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน การปองกันความเสี่ยงโดยประสานงานกับ CFO
เพื่อดูความเปนไปไดของโครงการ ทั้งนี้ตอ งมีผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน
2.12 ควบคุมดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎขอบังคับอื่นๆ
ตามประกาศที่เกี่ยวของ
2.13 รวมกับ

CFO ในการควบคุมดูแลรายไดและคาใชจายใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ
3. ดานการจัดซื้อ
3.1 กํ าหนดนโยบายและขั้ นตอนการจั ดซื้ ออย างรั ดกุ ม และโปร งใส โดยจะต องจั ดให มี การประกวดราคา
การเทียบราคา โดยมีคณะกรรมการจากหลายฝายเขารวมเปดซอง หรือตอรองราคา
3.2 ควบคุมดูแลและตรวจสอบใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว
4. ดานบุคลากร
4.1 คัดเลือกบุคลากรระดับผูบริหารโดยใหมีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง
4.2 จัดสายงานการบริหารที่เหมาะสม กําหนดผูรับผิดชอบ และหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรอยางชัดเจน
4.3 สรางวิสัยทัศนของการเปนผูนําใหฝายบริหารทุกระดับ
4.4 วางนโยบายการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
4.5 จัดใหมีขอบังคับพนักงานที่สอดคลองกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
4.6 พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ของพนักงานระดับบริหาร
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4.7 พิจารณาเรื่องการเลิกจางพนักงานระดับบริหาร โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกครั้ง
4.8 จัดใหมีจรรยาบรรณของผูบริหาร และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
5. นโยบายการตลาด
5.1 กําหนดนโยบายและวางกลยุทธการตลาดของบริษัทลวงหนาทุกป
5.2 ตั้งเปาหมายในการทํายอดขายประจําป
5.3 กําหนดนโยบายในการสงเสริมการขาย การโฆษณา และประชาสัมพันธของบริษัทกับหนวยราชการ และเอกชน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
5.4 กําหนดใหมีการวิเคราะหการแขงขันเพื่อหาสวนแบงการตลาด
5.5 กําหนดใหมีการหาชองทางในการตลาดใหม เพื่อขยายตลาดใหมากขึ้น
5.6 ทําวิจัยการตลาดพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อนํามาประเมินผลแกไขขอบกพรอง เพื่อสนองความตองการของ
ผูบริโภคอยางเหมาะสมและถูกตอง
5.7 ประสานงานกับหนวยราชการในการมีสวนรวมในการชวยสังคมเพื่อสรางภาพลักษณของบริษัท
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 กําหนดนโยบายใหมีการศึกษาถึงเทคโนโลยีใหมๆ หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และบริการกับลูกคาไดรวดเร็วเพื่อเพิ่มรายไดใหกับบริษัท
6.2 กําหนดใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรอยางถูกตองตามกฎหมาย
7. เรื่องอื่นๆ
7.1 พิจารณาโครงการลงทุน และ/หรือ ขยายกิจการของบริษัท และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
7.2 ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
อยางไรก็ดี อํานาจของกรรมการผูจัดการจะไมรวมถึงรายการใดที่อาจมีความขัดแยงหรือรายการใดที่กรรมการ
ผูจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท
หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติของบริษัทที่
คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจําทุกปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่ง
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองจะกําหนดใหกรรมการแตละทานเปนผูกรอกแบบประเมิน โดยมี
หลักเกณฑการประเมินผลคือ นําคะแนนเฉลี่ยของแตละหัวขอมาคํานวณผลคะแนนเฉลี่ยรวม และแจงผลการประเมินที่ได
ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อปรับปรุงตอไป
สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําป 2557 คณะกรรมการมีความเห็นวามีการดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ อยูใ นระดับดี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจําทุกปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยฯ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อปรับปรุงตอไป ผลการประเมินป 2557
อยูในระดับดี
2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแลว ผลการประเมินป 2557
อยูในระดับดี
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแลวผลการประเมินป
2557 อยูในระดับดี
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ในการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน มี
หนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท
จดทะเบียน และเปนผูเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อใหไดกรรมการมืออาชีพและ มีความหลากหลายโดยพิจารณา
จากโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความ
เห็ นชอบจากกรรมการ จากนั้ นจะนํ าเสนอรายชื่ อกรรมการดั งกล าวต อที่ ประชุ มผู ถื อหุ นเป นผู เลื อกตั้ งกรรมการ
ตามหลักเกณฑตอไป
การแตงตั้งกรรมการผานที่ประชุมผูถือหุน
ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถือปฏิบัติดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. การเลื อ กตั้ ง กรรมการจะลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง เป น รายบุ ค คล หรื อ หลายคนครั้ ง เดี ย ว
เต็มตามจํานวนกรรมการทั้งหมดที่จะตองเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ทั้งนี้ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร
โดยในการออกเสียงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแตละคนที่ผูถือหุน
ออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง จะได รั บ คะแนนเสี ย งจากผู ถื อ หุ น ตามจํา นวนหุ น ที่ ผู ถื อ หุ น นั้ น มี อ ยู ทั้ ง หมดตามข อ 1.
โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได
3. บุ คคลซึ่ งได รับ คะแนนเสี ย งสู งสุด ตามลํา ดับ ลงมาเป น ผู ได รับ เลื อ กตั้ง เป น กรรมการเท าจํา นวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวา งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึง คราวออกตามวาระ ใหค ณะกรรมการ
เลือกผูใดผูหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑในการคัดเลือกและแตงตั้งผูบริหารระดับสูง
ในการสรรหาผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูจัดการโรงแรมขึ้นไป คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณา
เบื้องตน ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท เขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และสามารถ
บริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวได และนําเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
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¾ การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
 การสงตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน
หากบริษัทยอยและบริษัทรวมทํารายการใดๆ บริษัทตองดูแลรับผิดชอบดวย ดังนั้น บริษัทจึงสงตัวแทน
กรรมการของบริษัทไปเปนกรรมการของบริษัทยอ ยเพื่อควบคุมดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย
ของบริ ษั ท ทั้ ง ในเรื่ อ งการดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง การต อ งเสนองบประมาณต า งๆ ของบริ ษั ท ย อ ยเข า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อใหบริษัทรับทราบ หรืออนุมัติตามแตกรณี และกอนที่กรรมการตัวแทนจะไปลงมติ
หรือใชสิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญในบริษัทยอย ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน
นอกจากนี้ ตอ งดูแ ลรายการเกี่ย วโยงหรือ การไดม าหรือ จํา หนา ยไปซึ่ง ทรัพ ยสิน ที่เ ขา เกณฑข อง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือรายการที่ตองปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ตัวแทนดังกลาวจะตองรวบรวมขอมูลและแจงบริษัท และกํากับดูแลใหบริษัทยอยและบริษัทรวมดําเนินการ
ใหถูกตองตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือรายการที่ตองปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษัทดวย
ทั้งนี้ การสงตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการจะเปนไปตามสัดสวนการถือหุนและตองไดรับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 การกํากับดูแลการเปดเผยขอมูลและการทํารายการตางๆ ของบริษัทยอย
1. การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจและหนาที่ในการสอบทานใหบริษัท
และบริษัท ยอ ยมีร ายงานทางการเงิน ที่จัด ทํา ขึ้น ตามมาตรฐานการบัญ ชีที่รับ รองทั่ว ไป มีก ารเปด เผยขอ มูล
อยางถูกตอง เพียงพอ ครบถวน และเปนที่เชื่อถือได เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลั กทรัพ ยแ ห งประเทศไทยหรือ กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
2. การทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง
การทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง บริษัทยอยตองใหบริษัทอนุมัติรายการดังกลาวและปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกลาวกับเจาหนาที่ของบริษัทและ
ผูตรวจสอบภายในวาเปนราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินถูกตองแลว
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3. การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
บริษัทไดกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับผูเกี่ยวของ ที่เปนรายการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ใหเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
และตองปฏิบัติใหถูกตองตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4. การทํารายการสําคัญอื่น
การทํารายการสําคัญอื่น บริษัทยอยจะปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีการขออนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนดไว
 การกําหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย
ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอยา งอิส ระ
เกี่ย วกับ ระบบควบคุม ภายใน การบริห ารความเสี่ย ง และการกํา กับ ดูแ ลกิจ การ รวมทั้ง สอบทานให บ ริ ษั ท
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ สําหรับการตรวจสอบบริษัทยอย ฝายตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบ
ป ล ะ 1 ครั้ ง โดยเน น ตรวจสอบด า นการเงิ น เป น หลั ก รวมถึ ง การสอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
ตามความเหมาะสม และมี ก ารติ ด ตามดู แ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ย อ ยว า สามารถป อ งกั น ทรั พ ย สิ น
ของบริษัทและบริษั ทยอย อันเกิ ดจากการที่ ผูบริ ห ารนําไปใชโ ดยมิ ช อบหรื อ โดยไม มีอํานาจอยางเพียงพอ
 กลไกอื่นๆ
กลไกอื่นๆในการกํากับดูแลบริษัทยอย เชน การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทยอย ตองไดรับมติ
อนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริษัท และผ า นการอนุมั ติ จ ากที่ป ระชุ ม คณะกรรมการและที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุน ของ
บริษัทยอย และปฏิบัติใหถูกตองตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
¾ การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ข อ มู ล ภายในที่ สํา คั ญ จะถื อ เป น เอกสารลั บ ไม พึ ง เป ด เผย จะเป ด เผยต อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งเท า นั้ น
เชน ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน บริษัทจะเปดเผยขอมูลใหกับผูถือหุนเฉพาะเรื่อง และในเวลา
ที่เหมาะสมเทานั้น และหามผูบริหาร กรรมการ และพนักงานผูเกี่ยวของนําขอมูลลับภายในของบริษัทไปใช
เพื่ อ ประโยชน ส ว นตน มิ ฉ ะนั้ น จะถื อ ว า เป น ความผิ ด โดยใช วิ ธี พิ จ ารณาลงโทษเป น กรณี ไ ป หากมี ข อ มู ล
ที่ไมโปรงใสรั่วไหลออกไปสามารถเเจงเบาะเเสไดที่คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัด การ/ประธาน
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เจา หนา ที ่บ ริห าร เลขานุก ารบริษัท หรือ ผูอํา นวยการฝา ยตรวจสอบภายใน ตามที ่อ ยูที่ร ะบุไ วบ นเว็บ ไซต
www.dusit.com/investor หัวขอ การแจงเบาะแส
นอกจากนี้ หามไมใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ทราบขอมูลภายใน นําขอมูลดังกลาวไปเปดเผย
แกบุค คลภายนอกหรือบุค คลที่ไ มมีห นา ที่ไ มเ กี่ย วขอ ง และหา มทํา การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ยโ ดยใชป ระโยชน
จากขอมูลภายในของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงไมซื้อขายหลักทรัพย เเละหามซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินเปดเผยตอสาธารณชน
บริษัทกําหนดใหผูบริหารที่อยู 4 อันดับรองจากกรรมการผูจัดการ รวมทั้งกรรมการผูจัดการรายงาน
การเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ยตอ สํา นัก งานกํา กับ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ยต ามมาตรา 59
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ไดมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย
ในบมจ. ดุสิตธานีของกรรมการและผูเกี่ยวของตอที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธเปนประจําทุกป
¾ การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในป 2557 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทาง
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และตามหลั ก เกณฑ โ ครงการสํา รวจการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบียนไทยของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องที่เปดเผย
ไวขางตน ดังนี้
1. บริษัทจัดใหมีผูสอบบัญชีอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนและ
เปดเผยไวในรายงานการประชุมผูถือหุน
2. บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกวารอยละ 5
3. กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหารไดกลาวถึงนโยบายดาน CSR ในสารจากกรรมการ
ผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร
ในเรื่องการกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการและกรรมการชุดยอย บริษัทกําหนดไววา
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ อ อก
ตามวาระนั้ นอาจถูก เลื อ กเข า มาดํา รงตํา แหน ง ใหม ก็ไ ด นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจ ารณา
ค าตอบแทนและกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป อยูในตําแหนงไดไมเกิน 3
วาระ เวนแตคณะกรรมการบริ ษัท จะมีความเห็ นเป นอยางอื่ น
คณะกรรมการเห็น วา เงื่อ นไขดา นเวลาไมมีผ ลกระทบตอ การปฏิบัติห นา ที่ข องกรรมการ แตจ ะ
พิจ ารณาจากความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัต ิห นา ที่ รวมทั ้ง คุณ สมบัติต ามขอ กํา หนดหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของเปนเกณฑ
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¾ คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ป 2557 บริษัทชําระคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ดังตอไปนี้
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
1. คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ คือ บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 4.09 ลานบาท
2. คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทยอยในตางประเทศ
- R.G. Manabat & Co. (บริษัทสมาชิกในเครือขายของ เคพีเอ็มจี) ที่ Makati City, Philippines
คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 600,000 เปโซ
- KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 9,000 ดอลลารสหรัฐฯ
- KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of China คิด
เปนมูลคารวมทั้งสิ้น 209,000 หยวน
¾ คาตอบแทนของงานบริการอื่น
บริษัท
- คาที่ปรึกษาดานภาษีสําหรับรางสัญญารับบริหารโรงแรมในตางประเทศ ซึ่ง บ. สํานักภาษี
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ไดใหบริการและบริษัทไดชําระคาบริการจํานวน 400,000 บาท แลว
บริษัทยอยในตางประเทศ
- คาที่ปรึกษาการนําสงภาษี ซึ่ง KPMG, Male, Republic of Maldives ไดใหบริการและบริษัท
ยอยไดชําระคาบริการจํานวน 1,000 ดอลลารสหรัฐฯ แลว ในป 2557 และ จะตองชําระในป
2558 อีก 5,300 ดอลลารสหรัฐฯ
- คาที่ปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่ง R.G. Manabat & Co. (บริษัทสมาชิกในเครือขายของ เคพีเอ็มจี) ที่
Makati City, Philippines ไดใหบริการและบริษัทยอยไดชําระคาบริการแลวในป 2557
จํานวน 200,000 เปโซ
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ความรับผิดชอบตอสังคม
¾ นโยบายภาพรวม CSR ของบริษัท
ในฐานะองคกรที่เปนหนึ่งในผูนําดานธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจสูระดับนานาชาติ จึงดํารงตนเปนองคกรธุรกิจและผูใหบริการที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเดินทางทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมควบคูไปกับการพัฒนาสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสังคมและสิ่งแวดลอม ยิ่งไปกวานั้นยังมีนโยบาย
สงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม ดวยความเชื่อมั่นวาการเติบโตโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ทั้ ง ทางบวกและทางลบอยา งรอบดา น จะนํา มาซึ่ง การพั ฒ นาอยา งยั่ ง ยืน ในอนาคต สอดคล อ งกั บ วิสั ย ทัศ น
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทที่จะมุงสรางสรรคบริการอยางไทยอันทรงคุณคา ตอยอดการพัฒนา
ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่อ การเติบ โตอยา งยั่ ง ยืน ของบริษั ท เศรษฐกิจ สัง คม และสิ่ง แวดลอ มของประเทศ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงเปนภารกิจของบริษัทที่จะตองประกอบกิจการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม
อยางรอบดาน และมีสวนรวมเสริมสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของประเทศ ซี่งปรากฏเปนหลักการในการประกอบกิจการโดยสรุปดังนี้
- ประกอบธุร กิจ โดยยึด หลัก ความเทา เทีย มกัน และไมเ ลือ กปฏิบัติ สง เสริม การประกอบกิจ การ
ด ว ยความเป น ธรรมต อ พนั ก งาน ลู ก ค า คู แ ข ง คู ค า เจ า หนี้ รวมถึ ง สั ง คม ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริงทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของธุรกิจ
- ตอตานและไมยอมรับการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
- เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ใหความสําคัญ
ต อ สวั ส ดิภ าพ ความปลอดภัย ในการทํา งานและสุข อนามัย ของบุ ค คล ปฏิ บัติตอ พนั ก งานอยา งเปน ธรรม
โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และความเทาเทียมกันของมนุษย
- ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย สุขอนามัยและความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ
- บริษัท เล็ง เห็น วา ความยั่ง ยืน ทางสิ่ง แวดลอ มถือ เปน หัว ใจสํา คัญ ของการบริห ารจัด การโรงแรม
โดยถือเปนภารกิจที่จะคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรวมถึงเสริมสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องกับชุมชน
และสังคมโดยรอบเพื่อความยั่งยืน
- ยึด มั่น และบริห ารงานตามหลัก การกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ดี โดยไดจัด ทํา นโยบายการกํา กับ ดูแ ล
กิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และกําหนดใหมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ
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¾ การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
(1) กระบวนการจัดทํารายงาน
บริ ษั ท ได จั ด ทํา รายงานโดยรวบรวมข อ มู ล จากแนวนโยบาย คู มื อ รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
ในดานตางๆ ที่เกี่ย วของ โดยคํานึงถึงผูมีสว นไดเสีย ทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือ คูคา พนักงาน ชุมชน
และสังคม สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดไปจนถึงสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ เพื่อเนนย้ําถึงเปาหมายขององคกร
ที่มีตอสังคมโดยรวม ในป 2557 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ไดจัดทํารายงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability
Reporting) ตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) รุนที่ 3.1 ระดับ C โดยให
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การจัด การดา นเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่ง แวดลอ ม รวมทั้ง นโยบายการดํา เนิน งานเชิง
ปฏิบ ัติก าร และกิจ กรรมตา งๆ ตลอดป 2557 เพื ่อ เปด เผยผลกระทบและผลลัพ ธ ทั ้ง เชิง บวกและลบ และ
แนวทางการจัดการของบริษัทที่มีตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนซึ่งใหขอมูลการ
ดํ า เ น ิน ง า น ต ล อ ด ป  2557 ไ ด แ ส ด ง ไ ว ใ น ห ัว ข อ ร า ย ง า น ค ว า ม ยั ่ง ย ืน แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท
www.dusit.com/investor หัวขอ รายงานความยั่งยืน
(2) การดําเนินงาน
(2.1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัท ดุ สิ ต ธานี จํา กัด (มหาชน) ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ และประโยชนข องการประกอบกิจ การ
ดวยความเปนธรรมทั้งตอภาครัฐและเอกชน และไดนําแนวคิดดังกลาวมาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทั้งในรูปแบบ
ของนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนสงเสริมผานการรณรงคประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ
เพื่อใหพนักงาน คูคา และผูเกี่ยวของไดทราบถึงแนวนโยบายของบริษัทในเรื่องดังกลาว และยอมรับปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกัน ตลอดไปจนถึงกระบวนการประกอบกิจการ และการตัดสินใจในแตละขั้นตอนจะมุงเนน
ทั้งในบริบทดานความรับผิดชอบตอสังคม และการปฏิบัติตอลูกคาและคูคาทุกรายอยางเปนธรรมภายใตกรอบ
กติก าของการแขง ขัน ที่เ ทา เทีย มกัน ไมแ สวงหาขอ มูล ที่เ ปน ความลับ ของคูแ ขง ดว ยวิธีก ารที ่ไ มสุจ ริต
หรือไมเหมาะสม ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหาในทางราย บริษัทไดดําเนินกิจการโดยคํานึงถึง
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรมในแงมุมตางๆ ดังนี้
- กิจกรรมการจัด ซื้อจัด จางภายในบริษัทจะดําเนินการโดยฝายจัดซื้อ ภายใตระเบียบวิธีการจัดซื้อ
จัด จา งที่เ ป น แบบแผนเดี ย วกัน ซึ่ ง บริษัท ได กํา หนดให มี ก ระบวนการในการตรวจสอบเปรี ย บเที ย บราคา
อยางเปนระบบและนําไปปฏิบัติจริงโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
- บริษัทมีนโยบายหามพนักงานรับ หรือเรียกรองของขวัญ เงิน หรือสิ่งอื่นใดจากบุคคลอื่นหรือคูคา
ที่รวมทําธุรกิจ เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตามประเพณีนิยม โดยตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและ
ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
- สงเสริมใหมีการรวมกันพัฒนาสินคา บริการ การอบรม รวมถึงการสรางผลกําไรของทั้งสองฝาย
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- บริษัทใหความเคารพในสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาของบุคคล ไมสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์
ทุก ประเภท และปฏิบัติต ามกฎหมายทรัพ ยสิน ทางปญ ญาอยา งเครง ครัด รวมถึง ไมส นับ สนุน ใหพ นัก งาน
ของบริษัทลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นไมวาโดยรูปแบบหรือวิธีการใดๆ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัต ิใ นการประกอบกิจ การดว ยความเปน ธรรมในดา นตา งๆ ของบริษ ัท
กําหนดขึ้นโดยความเชื่อมั่นวาการเจริญเติบโตและการพัฒนาไปขางหนาของบริษัทจะดําเนินไปอยางยั่งยืน
หากมีร ากฐานที่เ ขม แข็ง ตั้ง อยูบ นพื้น ฐานของความถูก ตอ ง ชอบธรรม โปรง ใส และเคารพตอ บทบัญ ญัติ
ทางกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
(2.2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่บั่นทอนความเจริญกาวหนาและการพัฒนาขององคกรในทุกระดับ
ซึ่ง จะส ง ผลเสี ย ตอ การดํา เนิ น งาน และผลประกอบการ ส ง ผลกระทบตอ สถานะทางการเงิน ขององค ก ร
และจะสงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึง
ความสํา คั ญ ของป ญ หาดั ง กล า ว และมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะป อ งกั น แก ไ ข ไม ส ง เสริ ม และไม เ กี่ ย วข อ งกั บ
การคอรรัป ชั่น ไมวา ในรูป แบบใดๆ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 5/2556 วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2556
จึ ง มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเข า ร ว มการประกาศเจตนารมณ เ ป น แนวร ว มปฏิ บั ติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และในป 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 27
ตุล าคม 2557 ไดมีมติอ นุมัติน โยบายตอ ตา นการคอรรัป ชั่น ของบริษัท เพื่อเขาสูกระบวนการรับรองฐานะ
สมาชิ ก แนวร ว มปฏิ บัติแ ละขอรั บ ประกาศนีย บั ต รต อ ไป ทั้ง นี้จ ะกํา หนดใหมีก ารทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายดังกลาวเปนประจําทุกป เพื่อพัฒนาการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทอยางตอเนื่อง
(2.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ดุ สิ ต ธานี จํา กั ด (มหาชน) ตระหนั ก และให ค วามสํา คั ญ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอั น เป น สิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุ ษ ย และเล็ ง เห็ น ว า หลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจะเป น รากฐานสํา คั ญ ของการอยู ร ว มกั น
อย า งผาสุ ก ซึ่งมีสวนสําคัญในการเพิ่มคุณคาของทรัพยากรบุคคล นับเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการสราง
มู ล ค า เพิ่ ม และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด ว ยการไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ ส ง เสริ ม ความเท า เที ย มและความเสมอภาค
ภายในองคกร เคารพในสิ ท ธิ ท างการเมื อ งอั น พึ ง มี ข องพลเมื อ งตามระบอบประชาธิ ป ไตย ไม แ บ ง แยกเพศ
และชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก และตอตานการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
- สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทไมมีนโยบาย ไมกระทําและไมมีสวน
เกี่ ย วข อ งกั บ การล ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช น ไม ก ระทํา และไม ส นั บ สนุ น การบั ง คั บ ใช แ รงงานหรื อ
การใชแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย รวมถึงตอตานการใชแรงงานเด็ก
- สง มอบสิ น คา และบริ ก ารดว ยมาตรฐานสูง สุ ด ใหแ ก บุ ค คลทุก เพศ ทุ ก วั ย ทุก เชื้อ ชาติ ศาสนา
อยางเทาเทียมกัน
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- เปดโอกาสดานการจางงานบุคคลรวมไปถึงการจางงานคนพิการอยางเทาเทียมกัน
- บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานสามารถรองทุกขในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยฝายจัดการ
มีพันธสัญญาในการปองกันและกําจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิใหเกิดขึ้นได
- บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูและรณรงคในเรื่องสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน
ยิ่ง ไปกวา นั้ น บริษัท ได จัด ให มี ก ารปอ งกัน การคุ ก คามทางเพศภายในองคก รอยา งเป น รูป ธรรม
และแสดงใหเ ห็น ถึ ง แนวนโยบายที่ ไ ม ย อมรับ และไมย อมอ อ นขอ ตอ การคุก คามทางเพศไม วา ในรูป แบบ
ใดๆ โดยแสดงแนวนโยบายและการบั ง คับ ใชอ ย า งเป น รูป ธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation
Manual และจํากัดความการกระทําที่ ถือเป นการคุกคามทางเพศโดยสรุ ป ดั งนี้
- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศอยางไมพึงประสงค เชน
การวิพากษวิจารณเกี่ยวกับเรื่องรสนิยมทางเพศของผูอื่น
- การกระทํา ใดๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งทางเพศที่ ส ร า งความเป น ปรป ก ษ หรื อ ข ม ขู ใ นที่ ทํา งาน
หรือการกระทําใดๆ ที่เขาขายไมพึงประสงคในเรื่องเพศ การเผยแพรเรื่องขําขันเชิงลามกในสถานปฏิบัติงาน
แสดง ติดประกาศ แจกจาย หรือกระจายขอมูลที่มีเนื้อหาหรือรูปภาพที่แสดงถึงการคุกคามทางเพศ
บริษัทกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่กระทําความผิดในเรื่องดังกลาวในระดับสูงสุด กลาวคือ เลิกจาง
และไดจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแส รองเรียนผานฝายทรัพยากรบุคคล หรือ ผูจัดการทั่วไปของโรงแรม
โดยขอรองเรียนจะถูกเก็บเปนความลับ
(2.4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัท ดุสิต ธานี จํา กัด (มหาชน) ใหค วามสํา คัญ ตอ ศัก ดิ์ศ รีค วามเปน มนุษ ย และสิท ธิขั้น พื้น ฐาน
ของบุ ค คลซึ่ ง เป น รากฐานแนวคิ ด ที่ บ ริ ษั ท ยึ ด ถื อ ในการปฏิ บั ติ ต อ พนั ก งาน และผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก คน
อยางเทาเทียมกัน โดยเล็งเห็นวาสวัสดิภ าพและความเปนอยูอัน ดีของพนักงานคือ ความเขมแข็งขององคกร
การปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรม ดวยความเคารพและใหเกียรติ จะชวยสงเสริมใหเกิดจิตสํานึก
และพลังในการใหความรวมมือ และสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางานและใหบริการแกลูกคา
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการดังนี้
- จัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานอยางเหมาะสม
เชน การมีร ะบบปอ งกัน มลพิษ ที่อ าจเกิด ขึ้น ในระหวา งการปฏิบัติง าน การจัด ใหมีส ถานที่ทํา งานที่ส ะอาด
เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัย
- พั ฒ นาพนั ก งานเพื่ อ ฝก ฝนทัก ษะและเพิ่ม พู น ศัก ยภาพ โดยเปด โอกาสให พ นัก งานไดเ รี ย นรู
ผา นการทํา งาน การฝก อบรมที่เ หมาะสมกับ แตล ะบุค คลอยา งสม่ํา เสมอ การฝก ฝนผา นการปฏิบัติง านจริง
และเลื่อนตําแหนงเมื่อมีผลงานและโอกาสที่เหมาะสมอยางเทาเทียมกัน
- จั ด ให มี เ งื่ อ นไขการจ า งงานที่ เ ป น ธรรมสํา หรั บ พนั ก งาน และให พ นั ก งานได รั บ ค า ตอบแทน
ที่เหมาะสมตามศักยภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทนที่เปนอยูในธุรกิจเดียวกัน
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- จัดใหมีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
- จัด ใหมีก ารดูแ ลในเรื่อ งสวัส ดิก ารแกพ นัก งานตามสมควร เชน จัด ใหมีวัน ลาพัก ผอ นประจํา ป
การรั กษาพยาบาล การตรวจสุ ข ภาพประจํา ป และหอ งพยาบาลสํา หรั บ การปฐมพยาบาลฉุก เฉิน มื้อ อาหาร
ในช ว งเวลาปฏิ บั ติ ง าน สิ ท ธิ ก ารเข า พั ก ในโรงแรมของบริ ษั ท และโรงแรมในเครื อ ในราคาพนั ก งาน และ
อัตราคาหองพักพิเศษสําหรับครอบครัวและมิตรสหาย
- ใหขอ มูล สํา คัญ แกพ นัก งานและตัว แทนพนัก งานเพื่อ ใหท ราบผลการดํา เนิน งาน สถานะ และ
แผนงานในอนาคตของบริษัทผานชองทางตางๆ เชน Morning Brief จดหมายขาว และ Town Hall เปนตน
- ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี ดุ ล ยภาพในการใช ชี วิ ต ระหว า งชี วิ ต การทํา งานและชี วิ ต ส ว นตั ว
จัดใหมีการทองเที่ยวประจําป งานปใหมพนักงาน และกิจกรรมรวมกันระหวางพนักงาน รวมไปถึงการทําบุญ
รวมกันหรือทํากิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เชน การทําบุญใสบาตรรวมกันในเทศกาลสงกรานต การจัดกิจกรรม
ประดิษฐกระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง
- จัด ใหมีก ารใหร างวัล ตอบแทนและแสดงความชื่น ชมในรูป แบบตา งๆ แกพ นัก งานที่ทํา หนา ที่
ไดเปนอยางดี หรือปฏิบัติงานใหบริษัทมาเปนระยะเวลายาวนาน เชน Dusit Star Award, Green Employee Award,
Long Service Award เปนตน
- จั ด สรรสวั ส ดิ ก ารต า งๆ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความหลากหลายทางเชื้ อ ชาติ และศาสนา ภายในองค ก ร
เพื่อความเทาเทียม ตรงตอความตองการที่แทจริงของพนักงานและมีความทั่วถึง
(2.5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
แนวทางปฏิ บั ติ ด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู บ ริ โ ภค มี ฐ านความคิ ด มาจากสิ ท ธิ ข องผู บ ริ โ ภค
โดยบริ ษั ท ในกลุ ม ดุ สิ ต ธานี คํา นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู บ ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค า เป น สํา คั ญ และยึ ด หลั ก การบริ ก าร
ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ คํา มั่ น สั ญ ญาที่ ไ ด ทํา การประชาสั ม พั น ธ ไ ว โดยมี ช อ งทางการให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การบริก ารที ่ห ลากหลาย ลูก คา จึง มีส ิท ธิไ ดรับ ขอ มูล เพีย งพอที่จํ า เปน ตอ การตัด สิน ใจเลือ กใชบ ริก าร
สามารถเข า ถึ ง การติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ บริ ษั ท ได ง า ยและสะดวก และหากมี ข อ ร อ งเรี ย นจากลู ก ค า บริษัท
จะรี บ ดํา เนิ น การโดยเร็ ว ที่ สุ ด นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห ารงานอย า งโปร ง ใสและเป น ธรรม
โดยมีค ณะกรรมการฝายตา งๆ ทํา หนา ที่พิจ ารณาและจัด การในเรื่อ งตา งๆ ในบริษัทใหเปน ไปอยา งถูกตอ ง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อรักษามาตรฐานการบริการดว ยปรัชญาการใหบริการ
ของดุ สิ ต ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต อ ลู ก ค า ทุ ก ท า นด ว ยความอ อ นน อ มจริ ง ใจ สม่ํา เสมอ ทํา ให โ รงแรมในกลุ ม ดุ สิ ต
ซึ่งเปนโรงแรมสัญชาติไทย บริหารงานดวยคนไทย ไดรับการยอมรับในระดับสากล
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(2.6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ป จ จุ บั น สิ่ ง แวดล อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ไม ว า จะเป น ภั ย ธรรรมชาติ ป ญ หาโลกร อ นและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดังนั้นคุณภาพของสิ่งแวดลอมนั้นไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือถูกสรางขึ้นมา
โดยมนุษยตางก็มีผลตอคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในโลกใบนี้ จึงควรมีสวนรวมในการสรางและ
ปกปองรักษาสภาพแวดลอมเอาไวใหดีที่สุด
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูนําดานธุรกิจโรงแรมของเอเชีย เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ บริษัทยังมีโรงแรมและรีสอรทในเครือที่ตั้งอยูทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ซึ่ง
โรงแรมแตละแหงตั้งอยูในสถานที่ทองเที่ยวที่มีทัศนียภาพงดงาม จึงมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการจัดการดาน
พลั ง งานที่ เ หมาะสม เพื่ อ รั ก ษาสภาพความงดงามของสถานที่ นั้ น ๆให ค งอยู ต ราบนานเท า นาน การจั ด การ
สิ่งแวดลอมของกิจการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการโรงแรมในกลุมดุสิต
บริษัทไดพัฒนามาตรการดานการรักษาสิ่งแวดลอมใหสูงขึ้นและไดดําเนินงานสูพันธกิจ การเปนองคกรผูนําดาน
การประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม โดยการเขารวมโครงการเอิรธเช็ค(EarthCheck)
จัดขึ้นโดย EC3 Global ซึ่งเปนองคกรดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
เอิรธเช็คเปนโครงการที่ใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับรองและเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานองคกรตางๆ
มากกวา 1,300 องคกรในกวา 70 ประเทศ เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสิ่งแวดลอมโดยไดรับการสนับสนุน
อยางกวางขวางในแวดวงวิทยาศาสตรระดับโลก มีการประมาณคาจากตัวชี้วัดทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญ อาทิเชน
การใชน้ําและพลังงาน ปริมาณการปลอยของเสีย รวมทั้งสัญญาประชาคมวาดวยการรักษาสิ่งแวดลอม สําหรับการ
ประยุกตหลักการเอิรธเช็คมาใชในภาคธุรกิจ ทางโรงแรมตองทําขอตกลงในการพัฒนาองคกร โดยเปรียบเทียบกับ
สภาพสิ่งแวดลอมชุมชนและปจจัยทางสังคม รวมทั้งการอนุรักษสภาพชีววิทยา การลงทุนดานสิ่งแวดลอม และ
การเพิ่มผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับชุมชน สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.earthcheck.org
ป 2552 นับเปนกาวสําคัญที่บริษัทไดผลักดันโรงแรมในเครือทั้งในและตางประเทศใหเขารวมโครงการ
เอิรธเช็ค โดยโรงแรมทั้งหมดที่เขาร วมโครงการเอิรธเช็คจะตองดําเนินงานภายใตขอปฏิบัติ สําหรับอนุรักษ
สิ่งแวดลอมที่ทางเอิรธเช็คกําหนดไว ภายใตการสนับสนนุนของผูบริหารระดับสูงและกลุมผูประสานงานเอิรธเช็ค
รวมถึงการมีสวนรวมของคณะกรรมการดําเนินทางดานสิ่งแวดลอมหรือกรีนทีม (Greenteam) ในแตละโรงแรม
ทั้งนี้ หากมีการจัดการดานพลังงานและการควบคุมมลพิษที่ดีก็จะไดรับเกียรติบัตร ซึ่งโรงแรมในเครือดุสิตไดรับ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระดับเงินจากทางเอิรธเช็คไดแก ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี
หั ว หิ น ดุ สิ ต ธานี ลากู น า ภู เ ก็ ต ดุ สิ ต ธานี พั ท ยา ดุ สิ ต ธานี มะนิ ล า ดุ สิ ต ธานี มั ล ดี ฟ ดุ สิ ต ธานี เลควิ ว ไคโร
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม และดุสิตดีทู เชียงใหม รวมทั้งสิ้น
12 แหง เพื่อผลักดันใหอนุรักษสิ่งแวดลอมและจัดการพลังงาน จนถึงสรางภาพลักษณที่ดีในฐานะโรงแรมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
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ในป 2557 โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอรท ไดเขารวมโครงการเอิรธเช็คเปนปแรก และจะมีการผลักดันให
โรงแรมอื่นๆ ในเครือบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เขารวมโครงการนี้ตอไป
(2.7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยการพัฒนาบุคลากร
โครงการหลักสูตรผูบริหาร (Management Trainee)
จากการสนับสนุนของภาครัฐบาลดานการทองเที่ยว ที่ไดทุมเทงบประมาณเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ในประเทศไทย ทํ า ใหธ ุร กิจ การทอ งเที ่ย ว โรงแรมและรีส อรท ขยายตัว อยา งรวดเร็ว และทํ า ใหด ุส ิต
อินเตอรเ นชั่ น แนล มี ก ารขยายตัว อย า งมากทั้ง ในประเทศและต า งประเทศ บริษั ท เห็น ควรพัฒ นาบุ ค ลากร
รุ น ใหมเพื่อรองรับความตองการของตลาดการทองเที่ยวและโรงแรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางผูบริหาร
ที่เปยมดวยคุณภาพสําหรับบริษัทตอไปในอนาคต ฝายทรัพยากรบุคคลจึงรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรใน
กลุมนักศึกษาจบใหมผูมีใจรักในงานดานธุรกิจบริการ เพื่อเขาอบรมในหลักสูตรผูบริหาร ระยะเวลาอบรม 1 ป
โดยผูเขาอบรมจะตองเขารับฟงการบรรยายและเรียนรูรายละเอียดในการบริหารงานโรงแรมเปนเวลา 3 เดือน
จากนั้นอีก 9 เดือนจึงเขารวมปฏิบัติงานจริงกับแผนกตางๆของโรงแรมในเครือดุสิต ใน 15 แผนก อาทิ ฝายขาย
และการตลาด ฝายประชาสัมพันธ ฝายอาหารและเครื่องดื่ม ฝายสํารองหองพัก ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายจัดเลี้ยง
และอื่นๆ เพื่อเรียนรูประสบการณจริงจากงานในแผนกตางๆ หลังจากนั้นผูที่มีความโดดเดนจะไดรับการคัดเลือก
เขา รว มงานกับ โรงแรมในเครือ ของดุสิต ในแผนกที ่ผูเ ขา อบรมมีค วามโดดเดน เปน พิเ ศษ ซึ่ง ผู ที่เ ขา อบรม
โครงการนี้จะไดฝกอบรมและไดรวมปฏิบัติงานจริงกับโรงแรมในเครือดุสิต และไดเปนสวนหนึ่งของบุคลากร
ที่มีคุณภาพของบริษัทตอไป
(2.8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรม
นวัต กรรมที่ แ สดงความรับ ผิ ด ชอบตอ สัง คมและสิ่ง แวดลอ ม ทํา ใหสิ่ง แวดลอ มและความเป น อยู
ของมนุษ ยมีคุณ ภาพสูง ขึ้น อีก ทั้ง สามารถสรา งประโยชน ขีด ความสามารถทางการแขง ขัน และมูล คา เพิ่ม
ทั้งตอธุรกิจ และสังคมไปพรอมๆ กัน ในป 2555 บริษัท ไดเ ปดโรงแรมดุสิตธานี มัล ดีฟ ส อยา งเปน ทางการ
โรงแรมนี้ตั้งอยูในสาธารณรัฐมัลดีฟสที่ไดรับการยอมรับวามีธรรมชาติที่สมบูรณและสวยงามและเปนจุดหมาย
อัน ดับ ตน ๆ ของนัก ทอ งเที ่ย ว การออกแบบของโรงแรมดุส ิต ธานี มัล ดีฟ สไ ดร ับ แรงบัน ดาลใจมาจาก
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติอันงดงามและสมบูรณของมัลดีฟส เพื่อใหแนใจวาทุกกระบวนการดําเนินงาน
ของโรงแรมจะสรา งผลกระทบตอ สิ่ง แวดล อ มใหนอ ยที่สุด เพื่ อ รั ก ษาความสมดุ ล ทางชีว ภาพของมั ล ดีฟ ส
เพื ่อ การพัฒ นาอยา งยั ่ง ยืน การดํ า เนิน งานทั ้ง หมดของโรงแรมมีว ัต ถุป ระสงคเ พื ่อ ลดการปลอ ยกา ซ
คารบอนไดออกไซดใ หเหลือเทากับศูนย หรือที่เรียกกันวา โปรแกรมคารบอนสมดุล โดยโรงแรมดุสิตธานี
มัลดีฟส ถือไดวาเปนผูนําในการนําเอาพลังงานทดแทนมาใชในสวนตางๆ ของการดําเนินงาน และเลือกใช
นวัตกรรมประหยัดพลังงานผานเทคโนโลยีใหมในกระบวนการดําเนินงาน ยกตัวอยางเชน
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- วางระบบมาตรวั ด หน ว ยกํา ลั ง ไฟ (กิ โ ลวั ต ต ) มาตรวั ด ช ว งเวลาที่ ใ ช กํา ลั ง ไฟสู ง สุ ด (PEAK)
และมาตรวัด น้ํา ในทุกพื้นที่การดําเนินงานของโรงแรม ไมวาจะเปนในสวนการซักอบรีด หรือ
สวนหองครัว ซึ่งเปนระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เลื อ กระบบปรั บ อากาศที่ ป ระหยั ด พลั ง งานสู ง สุ ด และการใช เ ลื อ กใช ผ ลิ ต ภั ณ ท ป ระหยั ด น้ํา
ในหองพักของโรงแรม
- ในสวนของตูมินิบารและตูเก็บไวนในหองพักโรงแรม เปนระบบ Absorption Type ซึ่งเปนระบบ
ที่ไมกอใหเกิดสาร CFC แทนระบบ Compressor ที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
- งดการใชถุงพลาสติก ขวดน้ํา หรือ ขวดพลาสติกทุกชนิด โดยใชขวดแกวบรรจุแทน
- วางระบบผลิตน้ําจืดจากน้ําเค็มที่มีประสิทธิภาพและประหยัดไฟสูงสุด
- ว า ง ร ะ บ บ ก า ร รีไ ซเ คิล น้ํ า ที ่ใ ชแ ลว มา ร ด น้ํ า ตน ไ ม แ ละ รีไ ซเ คิล วัต ถุด ิบ จ า ก ค รัว ม า
ใชทําปุยหมัก หรือปุยคอก
- ใชหลอดไฟสองสวางแบบแอลอีดีมากกวารอยละ 80 และลดการใชพลังงานไฟฟาโดยจุดเทีย น
แทนการเปดไฟสองสวางในพื้นที่บริการอาหารค่ําของโรงแรม และสถานบริการสปา ในชวงกลางคืน
- วางระบบการเผาขยะที่เ ปน มิต รตอ สิ่ง แวดลอ ม โดยการเผาขยะในเตาที่อ อกแบบมาเปน พิเ ศษ
เพื่อใหเขากับลักษณะของขยะคือ มีอัตราความชื้นสูง และมีคาความรอนที่แปรผันได การเผาไหม
ตองมีการควบคุมที่ดีเพื่อปองกันไมใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เชน กาซพิษ เขมา และกลิ่น เปนตน
กาซซึ่งเกิดจากการเผาไหมจะไดรับการกําจัดเขมาและอนุภาคกอนที่จะปลอยออกสูบรรยากาศ
- เลือกใชรถพลังงานไฟฟาสําหรับใชภายในโรงแรม ในระบบชารจไฟขณะเบรค ซึ่งเปนระบบใหม
ที่ป ระหยัด พลัง งานสูง และเลือ กใชเ รือ สปด โบต เครื่อ งยนต 4 จังหวะ ที่ป ระหยัด พลัง งานและ
ไมปลอยสารพิษลงสูทะเล แทนเครื่องยนต 2 จังหวะ ที่มีราคาต่ํากวา
- วางระบบนําความรอนเหลือใชจากเครื่องปมความรอนกลับมาใชในการตมน้ํารอน เพื่อทดแทน
การใชพลังงานไฟฟา
นอกจากนวัตกรรมประหยัด พลังงานผานเทคโนโลยีใหมดังกลาว โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ตั้งอยู
บนเกาะ Mudhdhoo ใน Baa Atoll และอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับเขตสงวนชีวมณฑลของโลกที่ไดรับการประกาศ
และคุมครองโดยองคการยูเนสโกอีกดวย ในการนี้ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ไดเขารวมกับองคการยูเนสโก
โดยมี กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ แ ละปกป อ งเขตสงวนชี ว มณฑลที่ ห ลากหลาย โดยนั ก ชี ว วิ ท ยาทางทะเลท อ งถิ่ น
ของโรงแรมดุ สิ ต ธานี มั ล ดี ฟ ส เป น ผู ป ระสานงานในกิ จ กรรมต า งๆ เช น กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ พั น ธุ เ ต า ทะเล
ปลากระเบน ปลากระเบนนก ฉลามวาฬ รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษพันธุฉลามโดยรณรงคงดการบริโภคหูฉลาม
กิ จ กรรมงดใช ถุ ง และขวดพลาสติ ก เนื่ อ งจากเป น สาเหตุ ใ ห สั ต ว ท ะเลสู ญ พั น ธุ นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรม
ที่ใหความรูและสงเสริมใหนักทองเที่ยวรวมอนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอมทางทะเล เชน กิจกรรมเยี่ยมชม
แนวปะการังใกลเกาะ และเยี่ย มชมเขตสงวนชีวมณฑลขององคการยูเนสโก จากความรว มมือและกิจกรรม
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ดังกลาวเปนการสรางมาตรฐานการอนุรักษและปกปองเขตสงวนชีวมณฑลใหกับโรงแรมและรีสอรทพื้น ที่
ติดทะเลอื่นๆ กอใหเกิดความยั่งยืนแกสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนการรวมพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม
ที่ดําเนินการแลวประสบความสําเร็จสูสาธารณชน เพื่อเปนแนวทางกับผูอื่นตอไป
¾ กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after process)
กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After process) หมายถึง กิจกรรมที่มีผลตอสังคม
และสิ่งแวดลอมที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรโดยตรง ในฐานะองคกรหนึ่งบริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว า บริ ษั ท คื อ
ส ว นสํา คั ญ ในการแบ ง ป น และส ง เสริ ม หลั ก ปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต น ของโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม
ซึ่งเกิดจากความใสใจในการรับผิดชอบตอสังคมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู และ
ดวยความตั้งใจที่จะมีสวนรวมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมความเปนอยูที่ดีข องชุม ชนโดยรอบที่ไ ดเ ขา ไป
ใชพื้น ที่ดํา เนิน ธุร กิจ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ไดริเ ริ่ม กิจ กรรมการกุศ ลในรูป แบบของการบริจ าค
ที่หลากหลายภายในโรงแรมและรีสอรท รวมทั้งธุรกิจในเครือดุสิตที่กระจายอยูทั่วโลก
ในปจจุบันความรับผิดชอบตอสังคมไมไดเปนเรื่องของการกระทําสิ่งที่ถูกตองโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เทานั้น แตเปนการรวมแรงรวมใจของแขกผูเขาพัก พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานของบริษัทใหยึดหลักปฏิบัติ
อันทรงคุณคา กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมนี้จึงเปนเครื่องยืนยันไดวาบริษัทมีความตั้งใจและจิตสํานึกที่ดี
อีกทั้งยังสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องดังกลาวใหกับทุกคนในองคกรอีกดวย ผลการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยสรุปแบงเปนกิจกรรมหลัก 2 ดาน ดังนี้
1. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม
ดุสิต สไมล (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิ้มแหงความสุขของเด็กๆ
ดุสิต สไมล เปน หนึ่ง ในโครงการดา นความรับ ผิด ชอบตอ สังคมที่ริเริ่มขึ้น สํา หรับ เด็ก ซึ่ง ไดพัฒ นา
เปนโครงการการกุศลระดับสากลที่นํามาปฏิบัติทั่วทุกบริษัทในเครือ โครงการดุสิต สไมล เปนการมอบรอยยิ้ม
ใหแ กเ ด็ก ๆ รวมทั้ง เสริม สรา งโลกใหเ ปน สถานที ่ที ่น า อยู ม ากขึ ้น ดว ยการรว มมือ กับ มูล นิธ ิส รา งรอยยิ ้ม
Operation Smile (www.operationsmile.org) ซึ่งเปนองคกรที่รวบรวมกลุมผูเชี่ยวชาญทางการแพทย ที่มีจิตอาสา
มาใหบริการการรักษาและแกไขโดยวิธีผาตัดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแกเด็กที่มีใบหนาผิดรูปโดยกําเนิด
หรือที่เรียกวา โรคปากแหวงและเพดานโหว เปนตน
ดวยกิจกรรมมากมายตลอดปภายใตโครงการดุสิต สไมล มิใชเพียงแคการชวยจัดหากองทุนเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ เทานั้น แตบริษัทยังเนนย้ํา ถึงความสําคัญของโครงการเพื่อยกระดับความเขาใจของ
แขกผูเขาพัก องคกรพันธมิตร และพนักงาน ผานทางการฝกอบรม การดูงาน งานสื่อมวลชนสัมพันธ
การประชาสัมพันธ การสื่อสารการตลาด และชองทางอื่นๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล เริ่มกอตั้งในป 2553
มีการระดมเงินบริจาคผานชองทางตางๆ อาทิ ซองบริจาคในหองพักแขก การหักจากเงินเดือนพนักงานที่เต็มใจ
มอบเงินบริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล และขอรับบริจาคจากหุนสวนธุรกิจทั้งในและตางประเทศ เปนตน
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สรุปยอดเงินบริจาคนับแตเริ่มโครงการจนถึงป 2557 มียอดรวมทั้งสิ้น 5,565,629.80 บาท และไดทําการผาตัดเด็ก
ที่มีภาวะปากแหวงเพดานโหวทั้งสิ้น 293 คน
ชอปปงการกุศลกับเซเลบ ณ ดุสิตธานีฮอลล
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และบานคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการซึ่งดําเนินการภายใตมูลนิธิคณะนักบุญ
คามิลโลแหงประเทศไทย และเปนองคกรหนึ่งในประเทศไทยที่ดําเนินงานดานสาธารณกุศลไดรวมกันจัดงาน “ชอปปง
การกุศลกับเซเลบ” ณ ดุสิตธานีฮอลล โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งไดรับความรวมมือจากบุคคลมีชื่อเสียง
นําเสื้อผา ของเลน และสิ่งของเครื่องใชมารวมขายในงาน โดยมีรายไดมอบใหแกบานคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการเปน
จํานวนเงิน 160,000 บาท
กิ จ กรรมส ง มอบความรั ก ให แ ก น อ งๆ ผู พิ ก ารซ้ํ า ซ อ น โดยโรงแรมรอยั ล ปริ๊ น เซส เชี ย งใหม และโรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ไดรวมกันจัดกิจกรรมสงมอบความรัก
ใหแกนองๆ ผูพิการซ้ําซอน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย เชียงใหม ในเดือนกุมภาพันธ 2557 เพื่อมอบความรักในเดือน
แห ง ความรั ก โดยได ร ว มกั น นํ าอุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอน เครื่ อ งใช จํ า เป น ต า งๆ รวมถึ ง มอบเงิ น สนับ สนุ น
ทุนการศึกษาจํานวน 15,500 บาท
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อหารายไดสนับสนุนโครงการตางๆ
ในป 2557 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ไดจัดทําเสื้อโปโลสีเขียวและสีขาวพรอมตราสัญลักษณครบรอบ
26 ป ของโรงแรม เพื่อหารายไดใหกับโครงการ “ดุสิต สไมล เพื่อมูลนิธิสรางรอยยิ้ม ประเทศไทย” รายไดหลังจาก
หักคาใชจายทั้งหมดมอบใหมูลนิธิสรางรอยยิ้ม ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการผาตัดสําหรับเด็กดอยโอกาสปากแหวง
เพดานโหว โดยไมมีคาใชจาย โครงการนี้เปนสวนหนึ่งในหลายโครงการความรับผิดชอบตอสังคมที่ยั่งยืน ในรูปแบบ
ของการบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อตอบแทนกลับคืนสูสังคม
กิจกรรมไอซบัคเก็ท
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และกลุมผูบริหารโรงแรม รวมกันจัดกิจกรรม
ไอซบัคเก็ท โดยไดแขงขันกับผูบริหารและทีมงานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พรอมกันนี้ ไดรวมกันบริจาค
เงินเพื่อชวยเหลือเด็กผูพิการปากแหวงเพดานโหว ในโครงการ ดุสิต สไมล ของบริษัทเปนจํานวนเงิน 8,888 บาท
2. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสิ่งแวดลอม
Earth Hour ปดไฟ...ใหโลกพัก
กิจ กรรม Earth Hour เป น กิจ กรรมร ว มงดใช ไ ฟฟา ระดั บ นานาชาติโ ดยจั ด ขึ้น พรอ มกัน ทั่ว โลก
โดยในป 2557 โรงแรมแตละแหงในเครือของบริษัท ไดกําหนดวันที่จะมีการปดไฟ 1 ชั่วโมงในสวนที่ไมจําเปน
ตามบริเวณอาคารหลัก ร า นอาหาร ห อ งโถงหลั ก รวมไปถึ ง พื้ น ที่ โ ดยรอบบริ เ วณโรงแรมที่ ป ระสงค ร ว ม

122

122

กิ จ กรรม อี ก ทั้ ง ส ง จดหมายแจง ใหแ ขกผูเขา พัก ทุกทา นไดรว มปด ไฟ และงดใชพ ลัง งานไฟฟา ที่ไมจํา เปน
ภายในหองพักในวันดังกลาวอี ก ด ว ย
รวมสรางชุมชนสีเขียว
โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ไดจัดกิจกรรมปลูกปาลดโลกรอน ในโครงการ “รวมสรางชุมชนสีเขียว” ประจําป
2557 โดยความรวมมือกันระหวางผูบริหารโรงแรม พนักงาน นักศึกษาฝกงานและนักเรียนจากโรงเรียนบานชาว
ไทยใหม รวมปลูกตนกลาปาโกงกางจํานวน 4,500 ตน ณ บานทับปลา อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อปลูก
จิตสํานึกแกพนักงาน และเยาวชนในพื้นที่ใกลเคียงใหมีจิตอาสาและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ
นอกเหนื อ จากโครงการที่ ก ล า วมา บริ ษั ท และโรงแรมในเครื อ ได ดํา เนิ น กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป ดังนี้
กิจกรรมเพื่อสังคม
1. การบริจาคโลหิตใหสภากาชาดไทย บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) รวมกับสภากาชาดไทยไดจัด การ
รับบริจาคเลือดจากพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯและพนักงานจากสวนสํานักงานใหญ รวมถึงพนักงาน
จากบริษัทตางๆ ในอาคารพาณิชยดุสิตธานี เปนประจําทุกปปละ 2 ครั้ง ซึ่งในป 2557 จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม
และ 25 ธันวาคม โดยใชพื้นที่บริเวณหองนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จากกิจกรรมครั้งนี้ไดรับบริจาค
เลือดเปนจํานวนทั้งสิ้น 256 ถุง
2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ (วันดุสิตพิชิตบุหรี่ (Dusit No Tobacco Day) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก)
เพื่อใหพนักงานและประชาชนทั่วไป ไดทราบถึงโทษภัยของบุหรี่และกระตุนการเลิกสูบบุหรี่อยางยั่งยืน
3. กิจกรรมวันเด็ก โดยจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูและปลูกฝงเด็กๆ ในดานการรักษาสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
แจกอุปกรณการเรียน และของเลน เปนตน
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม
1. กิจกรรม Earth Day โดยผูบริห ารและพนักงานรว มกัน ทํากิจกรรมเนื่อ งในวัน คุมครองโลก เชน
ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงแรม การมอบกระดาษใชแลว 2 หนา รวมทั้งปฏิทินตั้งโตะ ใหแกโรงเรียน
สอนคนตาบอด เปนตน
¾ การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
(1) นโยบายการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีวาการทุจริตเปนอุปสรรคสําคัญทั้งในระดับหนวยธุรกิจและ
ระดับประเทศ และมีความตั้งมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ จึงกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการตอตานการติดสินบน
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และการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด รวมถึงระมัดระวังการกระทําการใดๆ อันอาจเปนเหตุสนับสนุนการคอรรัปชั่น
ในองคก รหรื อ หน ว ยงานอื่น ๆ บริ ษั ท มี น โยบายที่ชั ด เจนในการสนับ สนุน มาตรการทั้ง ของรั ฐ และเอกชน
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยในป 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเข า ร ว มการประกาศเจตนารมณ เ ป น แนวร ว มปฏิ บั ติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และในป 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2557 ไดมีมติอนุมัตินโยบายตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท ซึ่งตั้งอยูบนแนวปฏิบัติหลัก ดังนี้
- ไมเสนอ เรียก รับ หรือใหคาตอบแทนหรือสินบน จากบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
องคกรในทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยมุงหวังใหมีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชนตอกัน
หรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานของบริษัท
- ไมทํา ธุร กรรมโดยไมช อบธรรม ซึ่ง เกี่ย วขอ งกับ เจา หนา ที่ภ าครัฐ หนว ยงานอื่น หรือ บุค คลอื่น
โดยทางตรงหรือทางออม
- ไมบริจาคเงิน ใหของขวัญ ประโยชน หรือสิ่งตอบแทน เพื่อกอใหเกิดความสะดวกไมวากรณีใดๆ
- มีก ารกํา หนดขั้น ตอนควบคุม การเบิก จา ย และแสดงวัต ถุป ระสงคที่ชัด เจน พรอ มระบบจัด เก็บ
ขอมูลที่สามารถติดตามตรวจสอบได
- มีการสื่อสารประชาสัมพันธถึงนโยบายตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทและรณรงคใหทุกฝายตระหนักถึง
ความสํา คั ญ ในเรื่อ งดั ง กล า ว ผา นกลไกและสื่อ ต า งๆ อาทิ การอบรมโดยผา นการปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม
การรณรงคผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ อาทิ เว็บไซตของบริษัท และ Intranet เปนตน
- จัดใหมีชองทางและวิธีการที่ปลอดภัยในการแจงเรื่องรองเรียน หรือเบาะแสเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น
ผานกลองรับเรื่องรองเรียนภายในองคกร หรือสามารถรองเรียนโดยตรงไปยังกรรมการตรวจสอบได
(2) การดําเนินการ
บริษัทไดปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซึ่งบริษัทไดรวมลงนาม โดยสรุปดังนี้
- จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทุจริต รวมถึงกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการตอตาน
การทุจ ริต และแผนการกํ า กับ การปฏิบ ัต ิง าน และจัด ใหม ีคู ม ือ หรือ แนวทางในการดํ า เนิน ธุร กิจ แก
ผูบริหารและพนักงาน
- เปดเผย มีสวนรวม หรือแลกเปลี่ยนนโยบาย ประสบการณ แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางความสําเร็จ
ในการสนับสนุนใหเกิดการทํารายการทางธุรกิจอยางมีคุณธรรม ถูกตองและโปรงใสในประเทศไทย
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- ใหความรวมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คูคา และผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ โดยการสราง
แนวรวมปฏิบัติ และการเขารวมในกิจกรรมตอตานการทุจริต
กิจการของบริ ษัทที่ มีผลต อสั งคมในบริบทของการสร างคุ ณคาร วม (Creating Shared Value: CSV)
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไดดําเนินกิจการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย สังคมและ
สิ่งแวดลอมโดยควบคุมและพัฒนาใหเกิดผลกระทบทางลบนอยที่สุด ทั้งในรูปแบบของ CSR-in-process อาทิ
นโยบายการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นโยบายดานสิทธิมนุษยชน การตอตานการคอรรัปชั่น และการ
พัฒนาความสามารถและสวัสดิการของบุคลากร ฯลฯ ประกอบกับกิจกรรมในรูปแบบของ CSR-after-process
กลาวคือ การรวมสนับสนุน รณรงค และการบริจาคในรูปแบบตางๆ เพื่อใหธุรกิจของบริษัทและสังคมโดยรอบ
สามารถเจริญเติบโตรวมกันไดอยางยั่งยืน อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวมิไดเกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจหลัก ในป 2557 บริษัทจึงเริ่มขยายธุรกิจโดยบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมเขากับธุรกิจหลักของบริษัท
โดยพิจารณาถึงการประกอบกิจการที่มีธุรกิจหลัก (Core Business) ที่จะตอบสนองความตองการของสังคมไป
พรอมๆ กับการสรางรายได จึงไดริเริ่มโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งจะเปนสถาบันเผยแพร พัฒนา
ความรู และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพโรงแรมเพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียนนักศึกษาที่มีเพิ่ม
มากขึ้นในประเทศไทย รวมถึงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งในประเทศไทย
และประเทศในกลุ ม AEC ในอนาคต กิ จ การเพื่ อ การศึ ก ษาดั ง กล า วจะเป น หน ว ยธุ ร กิ จ หนึ่ ง ของบริ ษั ท ที่ จ ะ
ขับเคลื่อนบทบาทดานความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการตอบโจทยทางดานธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
¾ รายงานความยั่งยืน
บริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานความยั่ ง ยื น ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สื่ อ สารนโยบาย การบริ ห ารจั ด การ
และการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามรอบเวลาในการปรับปรุงขอมูลรายปที่บริษัทกําหนด ซึ่งจัดทําขอมูลครั้งสุดทายวัน ที่ 31 ธันวาคม 2557
โดยการจัดทํารายงานนี้ใชแนวทางการรายงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI)
รุน ที่ 3.1 (G3.1) ระดับ C และเปน การเก็บขอมูล ในระหวา งป 2557 เทา นั้น และสามารถดูไ ดใ นเว็บ ไซต
ของบริษัท www.dusit.com
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ฝายทรัพยากรบุคคลสวนกลาง
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
อาคารพาณิชยดุสิตธานี 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทร 02 200 9999
www.dusit.com
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ขอบเขตเนื้อหาของขอมูล
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เปนการเปดเผยขอมูลโดยพิจารณาจากระดับการควบคุมที่บริษัทมีตอโรงแรม
ในกลุม ขอบเขตของการรายงานจึงครอบคลุมเฉพาะโรงแรมที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนเจาของและรับบริหาร
ที่ตั้งอยูในประเทศไทยเทานั้น โดยจะไมรวมถึงกิจการควบรวม กิจการของบริษัทยอย ธุรกิจการศึกษา คูคา
เวนแตมีการระบุเปนกรณีที่อยูภายใตการจัดการโดยตรงหรือกรณีที่การปฏิบัติงานอาจสงผลกระทบที่สาํ คัญ
ตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการดําเนิน งานเพื่อ ความยั่งยืนของบริษัท
ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 8 แหง ไดแก โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต โรงแรมดีทู เชียงใหม โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช และโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม สําหรับขอมูลนอกเหนือจากรายงานฉบับนี้
จะแสดงอยูในรายงานประจําป 2557
บริษัทไดทํารายงานความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting
Initiative (GRI) รุนที่ 3.1 (G3.1) ระดับ C โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการสูความยั่งยืนทําหนาที่กําหนด
สาระสําคัญ กลยุทธ กระบวนการ และใหความเห็นชอบประเด็น ที่มีนัยสําคัญที่สงผลกระทบตอความยั่งยืน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเปนระยะ ทั้งนี้เพื่อทําให
มีการกําหนดเนื้อหาอยางถูกตอง สมบูรณ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
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ระดับการแสดงขอมูลตามดัชนีชี้วัด (GRI Application level Criteria)

*บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จัดทํารายงานความยั่งยืนในระดับ C
ขอบเขตของขอ มูล และวิธีก ารที่ใ ชใ นการรายงานครั้ง นี้เ ปน แบบเดีย วกับ ที่ใ ชใ นการจัด ทํา รายงาน
ความยั่งยืนประจําป 2556
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรคือ บุคคลหรือกลุมคนที่สรางผลกระทบหรือไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของขององคกร ผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ไดแก ผูถือหุนและผูลงทุน ลูกคา พนักงาน
สังคมและหนวยงานรัฐ ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสรางผลกระทบ และ/หรือไดรับผลกระทบจากองคกร
ความรับผิดชอบของบริษัทตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
1. ผูถือหุนและนักลงทุน

¾
¾
¾
¾
2. ลูกคา
นักทองเที่ยว นักธุรกิจ ผูมาประชุมสัมมนา ¾
¾
ผูมารับบริการของโรงแรม
¾
¾
¾
¾
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ความรับผิดชอบของบริษัท
บริหารงานอยางโปรงใส
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท
มาตรฐานการบริการ
ความพึงพอใจและความปลอดภัย
สินคาและบริการคุมคากับราคา
ไมเอาเปรียบลูกคา
รักษาความลับของลูกคา
สงเสริมการพัฒนาดานการบริการและหลังการบริการ
การใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการผานชองทางที่หลากหลาย
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ผูมีสวนไดสวนเสีย

3. พนักงาน
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง

4. สังคม
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด อยโอกาส
สถาบันการศึกษา
5. หนวยงานรัฐ
หนวยงานราชการผูกําหนดนโยบาย

ความรับผิดชอบของบริษัท
¾ การใหบริการอยางเต็มที่โดยไมตองรอใหมีการรองขอจากลูกคา
¾ รักษาความตอเนื่องของธุรกิจและการใหบริการในสถานการณ
ฉุกเฉินหรือสถานการณพิเศษ
¾ หากมีขอรองเรียนจากลูกคาจะรีบดําเนินการโดยเร็วที่สดุ
¾ สวัสดิการและคาตอบแทนทีด่ ี
¾ ความมัน่ คงและความเจริญเติบโตในหนาทีก่ ารงานของพนักงาน
¾ โอกาสในการพัฒ นาและเข า ฝ ก อบรมเพื ่อ เพิ ่ ม ทั ก ษะ
อยางเทาเทียมกัน
¾ พิจารณาพนักงานปจจุบันเปนอันดับแรกเมื่อมีตําแหนงงาน
ที่สูงขึ้น
¾ จัดใหมีสภาพแวดลอมที่ดใี นที่ทํางาน
¾ การมีสวนรวมในกิจกรรมเพือ่ สังคม
¾ เลือกใชผลิตภัณฑและบริการที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
¾ การใชพลังงานอยางคุมคา
¾ การกําจัดของเสียอยางมีประสิทธิภาพ
¾ การอยูรวมกับชุมชนอยางสรางสรรค
¾ สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางครบถวนและเครงครัด
¾ เผยแพรเอกลักษณและวัฒนธรรมที่ดีงาม
¾ สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานรัฐบาล

บริษัทไดกําหนดใหผูมีสวนไดเสียเหลานี้เปนหนึ่งในองคประกอบที่ตองคํานึงถึงและใหความสําคัญ
ในการดําเนินนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม การดําเนินงานของบริษัทจะเปนไปอยางมีความรับผิดชอบ
ซื่อ สัต ย โปรง ใส โดยใหค วามสํา คั ญ กับ สิท ธิข องผูมีส ว นได เ สี ย ทุ ก ฝา ยควบคู ไ ปกั บ การมี บ ทบาทและ
ความรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก กรรมการ พนักงานและผูบริหารของบริษัท
หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา สังคมและสิ่งแวดลอม ภาครัฐ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางเหมาะสม ทั้งสิทธิที่ใหไวโดยกฎหมาย หรือภายใตขอตกลงที่ทําระหวางกัน
โดยคณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ไวในนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนัก งาน เพื่อ ใหเ กิด ความโปรง ใส และเปน ธรรมตอ ผูมีสว นไดเ สีย กลุม ตา งๆ และไดสื่อ สารผา นเว็บ ไซต
ของบริษัท เพื่อสรางความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกฝายจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม
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ประเด็นสําคัญและความเกี่ยวของของผูมีสวนไดสวนเสีย
ความสําคัญตอดุสิต

สําคัญมาก

¾
¾
¾
¾

สําคัญ

ความสําคัญตอผูมีสวนไดสว นเสีย

¾

¾
¾

สําคัญ
ทําใหลูกคาพึงพอใจและรูสึกปลอดภัย
เมื่อเขามารับบริการ และรูสึกคุมคา
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ยอดกําไรสุทธิ
การเปดเผยขอมูลและรายงาน
อยางถูกตอง
การประชาสัมพันธสินคาและบริการ
กอนและหลังการขายอยางรับผิดชอบ
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเปน
พลเมืองที่ดีในการกํากับดูแลกิจการ
ตอสังคมและในชุมชนใกลเคียง
การปองกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติ
ที่อาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต
การตอบขอรองเรียนของลูกคา

¾
¾
¾
¾

สําคัญมาก
มาตรฐานของสินคาและการบริการ
การใหบริการอยางเต็มที่โดยไมตอ งรอ
การรองขอจากลูกคา
การเปนบริษัทธรรมาภิบาล
การสรรหาผลิตภัณฑและบริการที่รักษา
สิ่งแวดลอม

¾ การดูแลพนักงาน และการใหความมั่นคง
และความเจริญเติบโตในหนาที่การงาน
¾ การใชพลังงานอยางคุมคา
¾ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ

บริบทของธุรกิจ
บริ ษั ท และโรงแรมในเครื อ มี เ ป า หมายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เชิ ง รุ ก ควบคู ไ ปกั บ การบริ ห ารต น ทุ น
อยางมีประสิทธิภ าพ โดยมุงเนนการเพิ่มจํานวนโรงแรมที่รับบริห ารทั้งในประเทศและตางประเทศมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน ยังไดพิจารณาเพิ่มชองทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา เพื่อดํารงมู ล ค า ของธุ ร กิ จ
ในระยะยาวบนพื้ น ฐานการเผยแพร วั ฒ นธรรมความเป น ไทย และเพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ ที่ มี บ ทบาทต อ สั ง คมใน
บริ บ ทของการสร า งคุ ณ ค า ร ว ม (CSV) บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ว า ธุ ร กิ จ โรงแรมในประเทศไทยป จ จุ บั น ประสบ
ป ญ หาขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในการดํา เนิ น งาน ขณะเดี ย วกั น โอกาสทางการศึ ก ษา
และสถาบั น การศึ ก ษาด า นธุ ร กิ จ การโรงแรมในประเทศไทยยั ง ไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของนั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษาในประเทศ ในป 2557 บริ ษั ท จึ ง ลงทุ น ในโครงการโรงเรี ย นการโรงแรมดุ สิ ต ธานี ซึ่ ง จะเป น
ธุ ร กิ จ ที่ ช ว ยขยายโอกาสทางการศึ ก ษาด า นการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ ม อาเซี ย น
ตอบสนองความต อ งการของเยาวชนในประเทศและระดั บ ภู มิ ภ าค และผลั ก ดั น การยกระดั บ มาตรฐาน
การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าชี พ การโรงแรมของไทย ทั้ ง ยั ง เป น การช ว ยเพิ่ ม บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ
ในธุ ร กิ จ การโรงแรมโดยตรงออกสู ต ลาดแรงงาน ซึ่ ง จะช ว ยให บ ริ ษั ท มี โ อกาสสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
โดยตรงในสาขาวิ ช าชี พ การโรงแรมมากขึ้ น ลดป ญ หาขาดแคลนแรงงานในธุ ร กิ จ การโรงแรมโดยรวม
ในอนาคต นอกจากนี ้ เพื ่ อ ให ก ารบริห ารงานของบริษ ัท ดํ า เนิน ไปอยา งโปรง ใสและเป น ธรรมจึง มี
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คณะกรรมการฝายตางๆ ทําหนาที่พิจารณาและจัดการในเรื่องตางๆ ใหเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม ยิ่งไป
กวานั้นเพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางสังคม บริษัทไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อใหมีโอกาสเติบโตใน
หนาที่การงานและมีความมั่นคงในอาชีพอันจะนําไปสูความมั่นคงของครอบครัวรวมถึงสังคม ตลอดไปถึง การ
ใหความสําคัญกับชุมชนที่อยูโดยรอบของโรงแรม การใหความรวมมือกับหนวยงานรัฐและชวยเหลือสังคม
เมื ่อ มีโ อกาส การใหค วามรู เ รื ่อ งสิ ่ง แวดลอ มกับ พนัก งาน ลูก คา และผูม ีสว นไดเ สีย การเลือ กใชอ ุป กรณ
เครื่องใชในโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการใชพลังงานอยางคุมคาทุกกระบวนการ เพื่อใหอนุชน
รุนหลังไดมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณใชตอไป
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
เพื่อบรรลุตามเปาหมายของบริษัท ในการประกอบธุรกิจอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงสังคมโดยรวม
และดํา รงมู ล ค า ของธุ ร กิ จ ในระยะยาว บนพื้ น ฐานของการเพิ่ ม มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ ไปพร อ มกั บ การขยาย
ไปสู  ธ ุร กิจ ที ่ ม ี บ ทบาทต อ สั ง คมในบริ บ ทของการสร า งคุ ณ ค า ร ว ม (CSV) มากยิ ่ ง ขึ ้ น ในป 2557
คณะกรรมการบริ ษั ท ได อ นุ มั ติ ดํา เนิ น การโครงการโรงเรี ย นการโรงแรมดุ สิ ต ธานี เนื่ อ งจากเป น กิ จ การที่
จะเผยแพร ค วามรู พั ฒ นามาตรฐานธุ ร กิ จ และการบริ ก ารด า นการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึ ง เพิ่ ม
โอกาสทางการศึ ก ษาให กั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ในประเทศและในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น การขยาย
กิ จ การด า นการศึ ก ษาเป น การสรา งความยั่ง ยืน ทางเศรษฐกิจ ทั้ง ตอ ธุร กิจ ของบริษัท และตอ เศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทยและเปนการตอบสนองความตองการของสังคมโดยรวม
การบริหารคาจาง ผลตอบแทน และสวัสดิการ
บริษัทถือเกณฑมาตรฐานคาจางขั้นต่ําซึ่งกําหนดโดยกฎหมายในแตละพื้นที่ตั้งของโรงแรมเปนแนวทาง
คาจางสําหรับพนักงานแรกเขาทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งในทางปฏิบัติ คาจางของพนักงานแรกเขาจะสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน โดยเปรีย บเทีย บจากคา จา งของโรงแรมในระดับ เดีย วกัน ในทอ งถิ่น เดีย วกัน และเพศไมไ ดมีผ ล
ตอการกําหนดเกณฑคาจางแตอยางใด
บริษัทมีการปรับคาจางและผลตอบแทนใหกับพนักงานในเดือนเมษายนของทุกป โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน KPIs ของแต ล ะบุ ค คล และตามผลประกอบการ ดั ง นั้ น พนั ก งานทุ ก เพศ
ทุกระดับ จะไดรับการพิจารณาคาตอบแทนอยางเหมาะสมและเปนธรรม นอกจากนี้ ยังไดกําหนดโครงสราง
เงินเดือนและสวัสดิการอยางเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุมธุรกิจเดียวกัน
บริษัทไดจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานอาทิ คาครองชีพ โบนัสประจําป อาหารและขนมหวาน
รวมถึงเครื่องดื่ม 2 มื้อตอวัน วันหยุดพักรอน วันลาปวย เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตแบบกลุมและ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแหง
ประกั น การเดิ น ทางกรณี ที่ ต อ งเดิ น ทางเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เงิ น ช ว ยเหลื อ และพวงหรี ด แสดงความเสี ย ใจ
เมื่อ บิด า มารดา หรือ บุค คลในครอบครัว เสีย ชีวิต เงิน ชว ยเหลือ พิเ ศษกรณีไ ดรับ ผลกระทบจากภัย ภิบัติ
สวั ส ดิ ก ารค า ห อ งพั ก โรงแรมในเครื อ ในราคาพนั ก งานและสามารถให เ ครื อ ญาติ เ ข า พั ก ในราคาพิ เ ศษ
สิทธิลดหยอนคาเลาเรียนบุตรในวิทยาลัยดุสิตธานี สวนลดบริการคาซักรีด สวนลดจัดงานแตงงานของพนักงาน
หรือบุตรที่โ รงแรมในเครือ สวัสดิก ารการกูเ งิน อัต ราดอกเบี้ย พิเ ศษกับ ธนาคารที่เ ขารว ม และเงิน คา ชดเชย
เกษียณอายุ เปนตน
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นอกจากนี้ ยัง มีก ารตรวจสุ ข ภาพประจํา ป ตามกลุ ม อายุ เพศ โดยจัด ให มี บุ ค ลากรจากโรงพยาบาลมา
ใหบริการตามสถานที่ที่จัดไวตามความเหมาะสมรวมถึงจัดแพทยมาใหคําแนะนําเมื่อพนักงานมีขอสงสัยหรือ
ขอสอบถามเรื่องสุขภาพ
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม
ความยั ่ ง ยื น ทางสิ ่ ง แวดล อ มถื อ เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การโรงแรมในกลุ  ม ดุ ส ิ ต
โรงแรมภายใต ก ารบริห ารทุก โรงแรมไดรั บ การรับ รองด า นการพั ฒ นาดา นสิ่ง แวดล อ มและสัง คมที่ ยั่ง ยืน
จากเอิรธ เช็ค โดยบริษัท และโรงแรมในกลุม ใหคํา มั่น สัญญาที่มีส าระสํา คัญวา จะปรับ ปรุง สภาพแวดลอ ม
และสัง คมอยา งตอ เนื่อ งโดยใชเ ครื่อ งมือ วัด ที่อ อกแบบโดยเกณฑม าตรฐานของเอิรธ เช็ค ดา นการอนุรัก ษ
และการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรน้ํา การอนุรักษและการจัดการสภาพแวดลอม
การจัด การดา นสัง คมและวัฒ นธรรม การวางแผนและการจัด การการใชพื้น ที่ การปอ งกัน คุณ ภาพอากาศ
และการควบคุ ม เสี ย ง การจั ด การน้ํา เสี ย การจั ด การขยะมู ล ฝอย การจั ด เก็ บ วั ต ถุ ที่ มี พิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม
ทั้งนี้บริษัทไดดําเนิน การจัด การดานสิ่งแวดลอ มใหตรงตามมาตรฐานที่เอิรธเช็คกํา หนด และไดปฏิบัติต าม
กฎหมายและขอบั งคับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และจะพยายามอยางที่สุดเพื่อมุงสูมาตรฐานสากล
บริษัทไดแตงตั้งผูอํานวยการดานเทคนิคสวนภูมิภาคเพื่อใหผูประสานงานเอิรธเช็ค และทุกโรงแรม
มีคณะทํางานทีมสีเขียว ทําหนาที่ติดตามการทํางานดานสิ่งแวดลอม ประเมินความเสี่ยง บันทึกและติดตาม
ผลกระทบรวมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอ มและสังคมอยางยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาจาง
พนัก งานและผูรับ เหมาที่มีภูมิลํา เนาในทอ งถิ่น จัด ซื้อ และจัด หาผลิต ภัณ ฑห รือ บริก ารจากชุม ชนทอ งถิ่น ที่
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนหลัก นอกจากนี้ไดกระตุนใหพนักงานนําเสนอตอแขกที่มาพัก ผูสงสินคาและบริการ
ผูรับ เหมาและตัว แทนจําหนา ยสิน คา ถึงพันธสัญญาที่เกี่ย วขอ งกับ การพัฒ นาสิ่ง แวดลอ มและสัง คมที่ยั่งยืน
รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใตกิจกรรมเอิรธเช็คอีกดวย
นอกจากนี้ บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการคัดเลือกวัสดุเครื่องใชในโรงแรมและหองพักที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม อาหารที่สดสะอาด ผานการคัดกรองคุณภาพจากแผนกจัดซื ้อ เพื่อใหลูกคามั่นใจในคุณภาพ
ทุกครั้งเมื่อมาใชบริการ
พลังงานไฟฟา
เพื่อ เปน การลดการใชพ ลัง งานไฟฟา ที่มีป ระสิท ธิภ าพและยั่ง ยืน และไมก ระทบตอ การใหบ ริก ารที่
ตองเปนไปตามมาตรฐานสากล จึงไดเริ่มดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟาทุกชนิดเปนหลอดประหยัดไฟฟาและ
รักษาสิ่งแวดลอมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเปาหมายเสร็จสมบูรณทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ป
นับแตป 2555 นอกจากนี้ยังไดติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟารวมทั้งระบบตรวจจับเมื่อเปดประตูและตั้งเวลา
อัตโนมัติ วางระบบเครื่องทําน้ําเย็นชุดใหมเปนประเภท Screw ที่เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและ
เปลี่ยนพลังงานความรอนมาใชสําหรับเครื่องปมความรอน มีระบบโซลารเซลลสําหรับทําน้ํารอน เครื่องทําความ
รอน และใชกาซแอลพีจีแทนน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลสํา หรับ ทํา น้ํา ร อ น เปลี่ย นมอเตอรแ ละระบบควบคุม หรื อ
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เปลี่ ย นอุป กรณ ตัว ใหม สํา หรั บ การซั ก อบรีด ครัว ทํา อาหารและลิฟ ท อบรมและให ค วามรูพ นัก งานเพื่อ
ความเขาใจถึงหลั กการในการลดการใชพลังงานไฟฟาและสามารถนํามาปฎิบัติได
นอกจากนี้ยังมีการรณรงคใหพนักงานรวมกันลดการใชพลังงานดวยวิธีตางๆ เชน ใชบันไดแทนลิฟต ปด
เครื่องคอมพิวเตอรขณะพักเที่ยง หรือขณะไมใชงาน ใชแสงธรรมชาติแทนการเปดไฟ และตั้งเวลาปดเปดเครื่องทํา
ความเย็นอัตโนมัติ รวมทั้งเชิญชวนใหลูกคาและพนักงานรวมโครงการเอิรธ อาวร (Earth Hour) ซึ่งจัดเปน
ประจําทุกป สําหรับป 2557 คาเฉลี่ยการใชพลังงานไฟฟาตอแขก 1 คน จํานวน 223.75 ลานจูน เพิ่มขึ้นรอยละ
15.7 จากป 2556
น้ํา
เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีความจําเปนตองใชทรัพยากรน้ําเปนจํานวนมาก ดังนั้นการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและ
ไมก ระทบตอ การใหบ ริก ารตามมาตรฐานสากลจึง ตอ งใชวิธีบ ริห ารจัด การน้ํา เปน อยา งดี ทุก โรงแรมมี
มาตรการจัดการลดการใชน้ําอยางเปนรูปธรรมไดแก ตรวจสอบความเสื่อมโทรมของทอประปา มาตรวัดน้ํา และ
ดํา เนิน การเปลี่ย นทอ ที่ ชํา รุด หรื อ แตกหั ก เลือ กใชโ ถสุข ภัณ ฑ กอ กน้ํา และฝก บั ว ชํา ระแบบประหยั ด น้ํา ใช
เกลือคลอรีนสําหรับสระวายน้ํา และอบรมใหความรูพนักงานเพื่อความเขาใจถึงหลักการในการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงแรมในกลุมมีเปาหมายการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใชทรัพยากรน้ํา
ในทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง สําหรับป 2557 คาเฉลี่ยการใชน้ําตอแขก 1 คน จํานวน 911.68 ลิตร เพิ่มขึ้น
รอยละ 32 จากป 2556
การกําจัดของเสียแบบฝงกลบ
เพื่อใหการจัดการลดจํานวนขยะ และการกําจัดของเสียเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการทีมสีเขียวจึงไดรณรงคโครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแตละโรงแรมรวมทั้ง
สวนกลางรณรงคและใหความรูแกพนักงาน เชน การใชกระดาษโดยใชทั้ง 2 หนา การจัดเก็บเอกสารในแผนบันทึก
ความจําแทนการบันทึกบนแผนกระดาษ การใชภาชนะ จาน ชาม ถวย ที่ทําจากวัสดุคงทน การแยกขยะเปน
หมวดหมู ทุกโรงแรมมีวิธีการจัดการกําจัดของเสียใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลและแยกขยะออกเปน 2 ประเภท
คือ ขยะที่สามารถนําไปใชใหม ดวยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เชน กระดาษที่ใชแลว แกว อลูมิเนียม ขวด
พลาสติก จะรวบรวมไวเปนหมวดหมู และสงไปเขากระบวนการทําลายและผลิตใหม เศษอาหาร ผัก ผลไมนําไป
หมักทําปุยอินทรีย และขยะที่ตองสงไปฝงกลบ เชน แบตเตอรี่ เพื่อใหมีการกําจัดอยางถูกวิธีไมเปนอันตรายตอ
ผูอื่น ป 2557 คาเฉลี่ยการนําของเสียไปฝงกลบตอแขก 1 คนเปนจํานวน 2.88 ลิตร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 จากป 2556
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สรุปผลการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมป 2557
กระบวนการใชป 2557 เปรียบเทียบป 2556
ดานการใชพลังงานไฟฟา
ดานการใชน้ํา
ดานการนําของเสียไปฝงกลบ

จํานวนเปอรเซ็นต : จํานวนแขกที่มาใชบริการ
15.7 %
32 %
0.3 %

จํานวน ตอ การบริการแขก 1 คน

2555

2556

2557

ดานการใชพลังงานไฟฟา (ลานจูน)

205.74

193.42

223.75

% การผันแปรจากปกอน
ดานการใชน้ํา (ลิตร)

-10.7%
700.70

-6.0%
690.22

+15.7%
911.68

% การผันแปรจากปกอน
ดานการนําของเสียไปฝงกลบ (ลิตร)
% การผันแปรจากปกอน

-6.4%
2.92
-17.6%

-1.5%
2.87
-1.8%

+32.0%
2.88
+0.3%

เปาหมายของแตละป
ลดลง 8 %
ลดลง 8 %
ลดลง 10%

การใช พลังงานไฟฟา
250

ล านจูล(MJ)/แขก1คน(Guest Night)

223.75
205.74
200
193.42
150

100

50

0
2555

133

2556
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2557

การใช ทรัพยากรนํา้
ลิตร(Litre)/แขก1คน(Guest Night)

1000

911.68

900
800
700

700.70
690.22

600
500
400
300
200
100
0
2555

2556

2557

หากเปรียบเทียบการปฏิบัติการป 2557 กับป 2556 โดยภาพรวมปริมาณการใชพลังงานไฟฟามีคาลดลงรอยละ 38
ทรัพยากรน้ําลดลงรอยละ 27 และปริมาณขยะฝงกลบลดลงรอยละ 25 แตดวยป 2557 ปริมาณของแขกที่มาพักและ
ใชบริการในโรงแรมมีจํานวนลดลงมากสืบเนื่องจากสถานการณทางการเมืองในประเทศ จึงสงผลใหคาเฉลี่ยการ
ใชพลังงานไฟฟา ทรัพยากรน้ํา และปริมาณขยะฝงกลบตอการบริการแขก 1 คน มีคาสูงขึ้น
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ในป 2557 บริษัทและโรงแรมในเครือไดดําเนินการดานสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม โดยดําเนินการดังนี้
1. ติดตั้งหลอดไฟฟาแบบ แอลอีดี เพื่อประหยัดพลังงาน ณ ปจจุบันดําเนินการเสร็จสิ้นมากกวารอยละ 63 ของ
โรงแรมในเครือทั้งหมด
2. ติดตั้งอุปกรณการประหยัดน้ํา ณ ปจจุบันดําเนินการเสร็จสิ้นมากกวารอยละ 45 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด
3. ตรวจเช็คบํารุงรักษาและติดตั้งเครื่องทําน้ํารอนมากกวารอยละ 85 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด
4. มีการทําใหสิ่งของเหลือใชนํากลับมาใชประโยชนไดอีก (Recycling) รอยละ 85 ของแตละโรงแรม
5. แผนกแม บ า นตั้ ง อุ ณ หภู มิ ห อ งที่ 26 องศาเมื่ อ ไม มี ลู ก ค า อยู ใ นห อ งพั ก และประหยั ด น้ํา หรื อ ใช ผ า ม า นที่
ลดการถายเทความรอนไดงาย
6. ในการซัก รีด เนนการประหยัดการใชน้ํา และลดการใชสารเคมีและใชระบบอบโอโซนทดแทน รวมทั้งการนําน้ํา
ซักลางผานการบําบัดและนํากลับมาใชใหม เชน นํามารดตนไม เปนตน
7. เปลี่ยนเครื่องทําน้ําเย็นชุดใหมเปนประเภท Screw ซึ่งเชื่อมกับระบบหมุนเวียนความเย็นภายในอาคาร
8. ติดตั้งอุปกรณเกี่ยวกับการควบคุมระบบพลังงานไฟฟาและเปลี่ยนมอเตอรรุนใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํา งานที ่ ดีก ว า และประหยัด พลั ง งาน ณ ป จ จุ บัน ดํา เนิน การเสร็จ สิ ้ น มากกวา ร อ ยละ 65

ของ

โรงแรมในเครือทั้งหมด
9. เลือกใชผลิตภัณทอนุรักษพลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
สําหรับแผนกแมบาน แผนกตอนรับ และแผนกซักรีด โดยพัฒนาระบบและใชผลิตภัณทซักลางสําหรับน้ําเย็นใน
การซักเครื่องแทนน้ํารอนเพื่อประหยัดพลังงาน
10. เปลี่ยนระบบฆาเชื้อในสระวายน้ําดวยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื่อลดการใชสารเคมี ปจจุบันดําเนินการ
เสร็จสิ้นมากกวารอยละ 75 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด
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รายงานดานสิ่งแวดลอม
ที่

ตัวชี้วัดการดําเนินงาน

1

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
(EN5)

2

ปริมาณการใชพลังงานน้ํา (EN8)

เปาหมาย

การปฏิบัติ

> ลดการใชพ ลัง งานงานไฟฟา ในทุก ประเภท
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายในระยะเวลา 5 ป
นับแตป 2555 และแตละปลดไดถึงรอยละ 8
> ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟาทุกชนิดเปนแบบ
LED รอยละ 100 ภายในระยะเวลา 5 ป นับ แตป
2555

> ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟา
รวมทั้ ง ระบบตรวจจั บ เมื่ อ เป ด
ประตูและตั้งเวลาอัตโนมัติ

การกําหนดแนวปฏิบัติ
ลดการใชพลังงานไฟฟา

ลดการใชพลังงานน้ํา

> เปลี่ย นและติด ตั้ง หลอดไฟฟา
ป ม ทํ า ความร อนสํ าหรั บน้ํ าร อน
ระบบโซลารเซลลสําหรับทําน้ํารอน
เครื่องทําความรอนใชกาซแอลพีจี
แทนน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลสําหรับ
ทําน้ํารอน
> เปลี่ ย นมอเตอร แ ละระบบ
ควบคุ ม หรื อ เปลี่ ย นอุ ป กรณ ตั ว
ใหม สํ า หรั บ การซั ก อบรี ด ครั ว
ทําอาหารและลิฟท
> อบรมและใหความรูพนักงาน
เพื่อความเขาใจถึงหลักการในการ
ลดการใช พ ลั ง งานไฟฟ าและ
สามารถนํามาปฎิบัติได
> ลดการใชพลังงานงานน้ําในทุกกิจกรรม การใช > ตรวจสอบความเสื่อมโทรมของ
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายในระยะเวลา 5 ป ท อ ปร ะปา ม าต ร วั ด น้ํ า แ ล ะ
นับแตป 2555 และแตละปลดไดถึงปละรอยละ 8 ดําเนินการเปลี่ยนทอที่ชํารุดหรือ
แตกหัก
> เลือกใชโถสุขภัณฑ กอกน้ํา และ
ฝกบัวชําระแบบประหยัดน้ํา
> ใชเกลือคลอรีนสําหรับสระวายน้ํา
> อบรมและให ค วามรู พ นั ก งาน
เพื่อความเขาใจถึงหลักการในการ
ลดการใชพลังงานน้ําและสามารถ
นํามาปฎิบัติได

3

การนําขยะไปฝงกลบ (EN22)

ลดปริมาณขยะไปพื้นที่ฝงกลบ

> เ ลื อ ก ใ ช ผ ลิ ต ภั ณ ท อ นุ รั ก ษ
พลังงาน ตามมาตรฐาน ECOLAB
เพื่อสิ่งแวดลอม
จั ดโปรแกรมรณรงค
> การจัดการกับขยะอยางมีประสิทธิภาพและลด >
ปริมาณขยะของแตละประเภทของแตละโรงแรม Reduce, Reuse and Recycle
จั ด พื้ น ที่ แ ย ก ป ร ะเ ภ ท
ภายในระยะเวลา 5 ป นับ แตป 2555 และแตละป >
ของขยะ
ลดไดรอยละ 10
> นํ า ขยะประเภทเปย ก เชน
เศษอาหาร ผั ก ผลไม นํ า ไปหมั ก
ทําปุยอินทรีย
> การจัดการการขนยายขยะเพื่อ
ไปพื้นที่ฝงกลบอยางมีประสิทธิภาพ
> ใชภาชนะและบรรจุภัณฑที่เปน
มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มและสามารถ
ยอยสลายทางชีวภาพไดงา ย เช น
ถุงพลาสติกทําจากแปงขาวโพด
> อบรมและให ค วามรู พ นั ก งาน
เพื่อความเขาใจถึงหลักการในการ
ลดปริมาณขยะและสามารถนํามา
ปฏิบัติได
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ความยัง่ ยืนทางสังคม
ดวยปณิธานของทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย ผูกอตั้งดุสิตธานี และวิทยาลัยดุสิตธานี ที่เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนดวยการศึกษา ทําให ณ วันนี้บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เปนเพียงบริษัทเดียว
ที่บริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษาควบคูกันและสรางบุคลากรที่มีคุณภาพเขาสูสายอาชีพการโรงแรมและ
การบริการดวยความภูมิใจ นอกจากนี้บริษัทยังเปดโอกาสใหนักศึกษาทั่วไปเขามาฝกงานในโรงแรมในกลุมดุสิต
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูอีกดวย
พนักงานเปนทรัพยากรสําคัญของการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนของสังคม ดังนั้นพนักงานทุกคน
จึงไดรับการพัฒนาเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรับการพัฒนา
ทั ก ษะการทํา งาน และ ด า นภาษาอั ง กฤษ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ได เ ป ด หลั ก สู ต ร Executive Trainee Program
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีโอกาสเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น หรือเขาทํางานในโรงแรมในเครือทั้งในประเทศ
และตางประเทศ หรือแมแตบัณฑิตจบใหมที่สนใจงานดานโรงแรม โดยจัดโครงการ Management Trainee
Program เพื่อเปดโอกาสใหผูที่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเขารับการฝกงาน
โดยจะไดรับการฝกงานจากทุกหนวยงานหลักของบริษัท เพื่อเรียนรูถึงการปฏิบัติงานในบริษัทแบบองครวม
และสามารถเขาทํางานกับบริษัทและโรงแรมในเครือในฝายที่มีความถนัดและสนใจ
การมีสว นรว มในสัง คมถือ เปน อีก ภารกิจ หนึ่ง ที่สํา คัญ ซึ่ง บริษัท ไดจัด กิจ กรรมและปฏิบัติตอ เนื่อ ง
เปนประจําทุกป อาทิ
- การจัดใหพนักงานบริจาคโลหิตและมอบใหกับสภากาชาดไทย
- การจัดกิจกรรมใหกับเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม
- การรณรงคเรื่องความสะอาดและทําความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม
- การรณรงคอนุรักษพลังงานโลก
การพัฒนาบุคลากร
บริษ ัท เล็ง เห็น วา พนัก งานคือ ทรัพ ยากรที ่สํ า คัญ ขององคก ร การพัฒ นาศัก ยภาพพนัก งานถือ เปน
นโยบายสําคัญ โดยบริษัทไดอนุมัติงบประมาณรายจายรอยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั้งปของแตละโรงแรม
เพื่อใชในการฝกอบรมพนักงานทุกคน และกําหนดใหแตละบุคคลตองเขารับการฝกอบรมโดยแบงเปน 2 ภาค
คือ หลัก สูต รภาคบัง คับ ตามตํ า แหนง ที ่บ ริษ ัท กํ า หนดขึ ้น และตามสายอาชีพ ซึ ่ง พนัก งานสามารถออกไป
ฝกอบรมกับสถาบัน ฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการฝกอบรมถือเป น หนึ่ง ในตัว ชี้วัด (KPIs – Key
Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเเตละคนซึ่งจะมีการประเมินใน
ไตรมาสที่ 4 ของทุกป
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สํ า หรั บ พนั ก งานแรกเข า ทุ ก คน จะได รั บ การอบรมหลั ก สู ต รปฐมนิ เ ทศ ซึ่ ง แบ ง เป น 3 หลั ก สู ต รคื อ
หลักสูตรแรกเขา ทํางานครบ 60 วัน และ 365 วัน ตามลําดับ โดยมีวัตถุประสงคใหพนักงานใหมไดรับทราบ
ระเบียบปฏิบัติในการทํางาน ขอปฏิบัติ นโยบายขององคกร รวมทั้งความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและสถานที่ตั้ง
ของแตละโรงแรม เพื่อเตรียมความพรอมที่จะเขารวมงานกับผูอื่น
แผนฝกอบรมของพนักงานในแตละระดับ

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงที่กําหนดใหโรงแรมตองจัดฝกอบรมพนักงานในดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในที่ทํางานและสถานประกอบการ ดังนั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตไดจัดใหพนักงานที่เกี่ยวของไดรับการฝกอบรม
3 หัวขออยางครบถวน ดังนี้
1. หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับหัวหนางาน
2. หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับผูบริหาร
3. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับคณะกรรมการ
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ทั้งนี้ ทุกโรงแรมไดจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน ทําหนาที่สํารวจความปลอดภัย
การจัด ทํ า ขอ บัง คับ คู ม ือ และมาตรฐานความปลอดภัย ในการทํ า งาน การวางระบบการรายงานสภาพ
การทํางานที่ไมปลอดภัย การประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน และการประชุมการ
ติดตามงาน เปนตน
สัดสวนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ดุสิตธานี พัทยา
ดุสิตธานี หัวหิน
ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต
ดุสิตดีทู เชียงใหม
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม

กรรมการ
13
12
11
7
7
7
7
8

พนักงาน
619
524
379
372
137
190
174
140

อัตราเฉลี่ย (%)
2.10
2.29
2.90
1.88
5.11
3.68
4.02
5.71

ความปลอดภัยดานสุขภาพและการทํางาน
เพื่อใหพนักงานทํางานอยางปลอดภัย และลดการสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้น พนักงานจะไดรับการอบรม
เรื่องการทํางานอยางปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางานไดมีการเก็บขอมูล
สวัสดิภาพของพนักงาน โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการทํางาน วันทํางานที่สูญเสีย และ
การขาดงาน ไดดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลการดําเนินงานดานสุขภาพและความปลอดภัย
จํานวนกรณีการเจ็บปวยจากการทํางาน
จํานวนกรณีการบาดเจ็บจากการทํางาน
จํานวนพนักงานเสียชีวิตจากการทํางาน
อัตราการบาดเจ็บจากการทํางาน (Injury Rate)
อัตราวันทํางานที่สูญเสีย (Lost Day Rate)
อัตราการขาดงาน (Absentee Rate)
จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(กรณี)
(กรณี)
(คน)
(กรณี ตอ 200,000 ชั่วโมง)
(วัน ตอ 200,000 ชั่วโมง)
(วัน ตอ จํานวนวันทํางานของพนักงานทั้งหมด)
(คน)
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2556
11
0.35
3.76
0.08
2,622

ป

2557
32
1.09
8.85
0.24
2,535

หมายเหตุ: 1. การบาดเจ็บจากการทํางาน เปนกรณีที่พนักงานไดรับบาดเจ็บจากการทํางานและตองหยุดงาน
อยางนอย 1 วันขึ้นไป โดยไมรวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล
2. วันทํางานที่สูญเสีย คือ จํานวนวันที่เสียไปเนื่องจากพนักงานเจ็บหรือปวยจากการทํางาน
โดยจะเริ่มนับตั้งแตหยุดงานในวันถัดไป
3. การขาดงาน คือ จํานวนวันที่พนักงานขาดงานดวยสาเหตุตางๆ ทั้งที่สืบเนื่องจากการทํางาน
และนอกการทํางาน แตไมรวมถึงวันหยุดตามประเพณีและการลาตามสิทธิตางๆ
คอรรัปชัน่ และสิทธิมนุษยชน
บริษัทและโรงแรมในเครือสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคนไดมีความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานและการตอตานการคอรรัปชั่น โดยไดกําหนดใหพนักงานทุกคนตองผานการฝกอบรมเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและการตอตานการคอรรัปชั่น ผูบริหารและพนักงาน ทุกคนตองเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละประเทศและเชื้อชาติที่ดุสิตเขาไปเกี่ย วของ เคารพหลักสิทธิ
มนุษยชนสากลอยางเครงครัดตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิด
หลักสิทธิมนุษยชนสากล ในป 2557 พนักงานทุกคนของโรงแรมในเครือไดผานการอบรมหลักสูตรตอตาน
การคอรรัปชั่นและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีระยะเวลาฝกอบรม 1 ชั่วโมง บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวในปที่แลว
การใหบริการและความพึงพอใจจากลูกคา
Market Metrix Hospitality Index (MMHI) โดย Market Metrix กลุมโรงแรมดุสิตไดรับการประเมิน
จากลูกคาที่เขาพักผานการสํารวจความพึงพอใจของธุรกิจดานการใหบริการของ Market Matrix โดยสํารวจ
ความพึงพอใจในทุกรอบ 3 เดือน จากนักทองเที่ยว 40,000 คนทั่วโลก ซึ่งเปนการสํารวจขอมูลดานประสิทธิภาพ
ผูนําการใหบริการของธุรกิจ บริการที่ล ะเอีย ด และนาเชื่อถือมากที่สุด และในป 2557 ไตรมาสที่ 2 โรงแรม
ในกลุมดุสิตไดรับการจัดอันดับโดย Market Matrix ใหเปนโรงแรมที่ไดรับคะแนนสํารวจความพึงพอใจสูงสุด
เปนอันดับ 3 ของโรงแรมในกลุมเอเชียแปซิฟก ในกลุม Upper Upscale โดยไดคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 82.3 ซึ่งอยูในเกณฑที่สูงมาก และไดรับคะแนนสํารวจความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับที่ 7 ของโรงแรม
ในกลุมเอเชียแปซิฟก เมื่อจัดอันดับรวมกับโรงแรมในกลุม Luxury อีกดวย
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โรงแรมในเครือ ดุส ิต ไดร ับ รางวัล โรงแรมยอดเยี ่ย ม ป 2557 รางวัล ยอดเยี ่ย ม จากเว็บ ไซต
ทริป แอดไวเซอร เว็บ ไซตทอ งเที่ย วรายใหญที่สุด ในโลก ซึ่ง ชว ยใหน ัก ทอ งเที ่ย วสามารถวางแผนและ
สรางสรรคการเดินทางที่สมบูรณแบบที่สุดไดดวยตัวเอง รางวัล “โรงแรมยอดเยี่ย ม ป 2557” นี้ ถือวาเปน
องคกรธุรกิจที่ไดรับความนิยมสูง ตามคําติชมของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก และไดจัดขึ้นใหแกสุดยอดที่พัก
ไปจนถึง สุด ยอดรา นอาหารที ่ไ ดสง มอบประสบการณก ารบริก ารที่น า ประทับ ใจแกน ัก เดิน ทางที่นํา เอา
ประสบการณดัง กลา วมาแบง ปน ผา นทางเว็บ ไซตท ริป แอดไวเซอร ซึ่ง ทางโรงแรมเหลา นั้น จะตอ งไดรับ
คะแนนความพึงพอใจในระดับ 4 หรือมากกวา จากคะแนนเต็ม 5 นอกเหนือจากนั้น ยังขึ้นอยูกับจํานวน
ความคิดเห็นในชวง 12 เดือนที่ผานมา ซึ่งโรงแรมในเครือดุสิต ไดรับรางวัลโรงแรมยอดเยี่ยม ป 2557 ดังนี้
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี พัทยา ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี มัลดีฟส
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร และดุสิต ดีทูเชียงใหม รวมทั้งสิ้น 8 โรงแรม
นอกจากนี้ โรงแรมในเครือดุสิตธานียังไดรับรางวัลจาก “World Luxury Hotels Awards” ซึ่งเปนรางวัล
ระดับโลกที่ไดรับการคัดเลือกจากโรงแรมที่มีมาตรฐานการใหบริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ครบครัน รางวัลนี้ไดมีการประกาศผลเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ณ เมืองเคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต ดังนี้
• Luxury Diplomatic Hotel 2014 ไดแก โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
• Luxury Water Villa Resort 2014 ไดแก โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส
• Luxury Boutique Hotel 2014 ไดแก โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี
• Luxury Historical Hotel 2014 ไดแก โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
ด ว ยปรั ช ญาการให บ ริ ก ารของดุ สิ ต ธานี ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต อ ลู ก ค า ทุ ก ท า นด ว ยความอ อ นน อ มจริ ง ใจ
อยางสม่ําเสมอ ทําใหโรงแรมในเครือดุสิตธานีซึ่งเปนโรงแรมสัญชาติไทย บริหารดวยคนไทยไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล นับเปนความภาคภูมิใจของคณะผูบริหารและพนักงานดุสิตธานีทุกคน และจะรวมกันสรางความ
แข็งแกรงและนําดุสิตธานีใหยืนอยูในระดับโรงแรมชั้นนําของโลกตอไป
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ตัวบงชี้การดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

รายละเอียด
เศรษฐกิจ
EC5 ระดับมาตรฐานคาจางโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคาจางขั้นต่ําและคาจางในทองถิ่น
ที่ปฏิบัติงาน
สิ่งแวดลอม
EN22 น้ําหนักรวมของของเสียแบงตามประเภทและวิธีการกําจัด
EN5 การประหยัดพลังงานเนื่องจากการอนุรักษและการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ
EN8 การใชน้ําตามแหลงกําเนิดน้ํา
สังคม
SO3 อัตราสวนพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมเรื่องนโยบายการตอตานการทุจริตและขอปฏิบัติ
การปฏิบตั ิงานและการทํางานที่ดี
LA6 อัตราสวนรอยละของลูกจางทั้งหมดเปนตัวแทนในการจัดการสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
รวมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการชวยตรวจสอบและใหคําแนะนําดานอาชีวอนามัย
และโปรแกรมดานความปลอดภัย และการฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัย
LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกี่ยวกับการทํางาน พนักงานสูญเสียวันลา เนื่องจากการเจ็บปวย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขาดงาน และจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
เปรียบเทียบกับปกอนหนา
LA10 การฝกอบรม ชั่วโมงการฝกอบรมตอปแบงตามระดับของพนักงาน
สิทธิมนุษยชน
HR8 อัตราสวนรอยละของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ไดรับการอบรมตามนโยบายของ
องคกรหรือวิธีการเกี่ยวกับแงมุมของสิทธิมนุษยชนและในเรื่องของการปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ
PR5 การปฏิบัติที่เกี่ยวของตอความพึงพอใจสูงสุดของลูกคารวมถึงผลของการสํารวจการวัด
ความพึงพอใจของลูกคา
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หนา
130
132-136
131-136
132-136
140

139

139
137-138

138-140

140-141
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
¾ สรุปความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมแี ละรักษาไวซงึ่ ระบบการ
ควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดานการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแล การปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจและหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ สอบทานใหบริษทั มี
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหมีการประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอบทานใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ โดยมีฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงาน
หนึ่งของบริษัททําหนาที่ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการ
ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทไดจัดไวอยางมีประสิทธิภาพ จะชวยใหบริษัทมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล
(Reasonable Assurance) ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคในเรื่อง ตอไปนี้
− ระบบขอมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได
− ไดมีการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบัติงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ
− ทรัพยสินของบริษัทมีอยูจริงและไดมีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เปนอยางดี
− การดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชทรัพยากรอยางประหยัด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทไดทํา
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใชแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่ง
รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามกรอบแนวทางปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) โดยพิจารณาตามองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 สวนดังนี้ (แบบประเมินดังกลาวไดมีการขยายความ
แตละสวนออกเปนหลักการยอยรวม 17 หลักการ)
1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
โดยประกอบกับขอคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร เห็นวาบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ถึงแมวาบริษัทอาจตองมีการยกระดับปจจัยควบคุมตามหลักการยอยบางสวนใหมี
ความครบถวนและชัดเจนมากขึ้น สวนรายงานของฝายตรวจสอบภายในไมปรากฏขอบกพรองเกี่ยวกับระบบควบคุม
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ภายในที่เปนนัยสําคัญ นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผู
ตรวจสอบ งบการเงินประจําป 2557 ไมไดมีขอสังเกตในขอบกพรองที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางดาน
บัญชีการเงินของบริษัท
ฝายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอ และการจัดใหมี
บุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ในการปองกัน รักษาทรัพยสินจากความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใช หรือการจําหนายโดยไมไดรับการอนุมัติ และมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยวา
สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดย
ไมมีอํานาจอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอยางอิสระ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทางการโดยเฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฝายงานมีอัตราบุคลากรรวม 6 อัตรา โดยในปที่ผานมา
ฝายตรวจสอบภายในไดจัดทําแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของป 2557 โดยโรงแรมขนาดใหญทําการ
ตรวจปละ 1-2 ครั้ง และโรงแรมขนาดเล็กทําการตรวจปละ 1 ครั้ง แตละครั้งจะใหน้ําหนักในดานการตรวจสอบทางการเงิน
(Financial Audit) คอนขางสูง โดยครอบคลุมถึงวงจรรายได การรับเงินและนําฝาก การจัดซื้อและ การเบิกจาย สินคา
คงเหลือและการควบคุมตนทุน การปรับปรุงรายการบัญชี และทรัพยสินถาวร เปนตน สวนที่เหลือเปนการสอบทานการ
ดําเนินงาน (Operational Audit) รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันตามแนวขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมตามความเหมาะสม สวนการตรวจสอบสํานักงานใหญ และบริษัทยอยตางๆ นั้น ฝาย
ตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบปละ 1 ครั้ง โดยเนนตรวจสอบดานการเงินเปนหลัก รวมถึงการสอบทานรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามความเหมาะสม นอกจากนี้ฝายงานไดพฒ
ั นาเครื่องมือการวิเคราะหขอมูลมาชวยใหกระบวนการตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบระหวางเดือนและแบงแยกเปน
หนวยยอยๆได วิเคราะหเปรียบเทียบบัญชีแยกประเภทสําคัญตางๆไดหลากหลายรูปแบบ วิเคราะหพฤติกรรมการบันทึก
บัญชีในแตละประเภทเอกสารสุมเลือกเอกสารเพื่อทดสอบการควบคุม เปนตน ซึ่งเครื่องมือดังกลาวจะชวยวิเคราะหและ
บงชี้ความผิดปกติของ การบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินได
นอกจากนี้ ตั้งแตปลายป 2549 บริษัทไดจัดตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อนําผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
ของ PricewaterhouseCoopers FAS (“PwC”) ไปใชในการดําเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองคกร และ
ระดับโรงแรม ซึ่งจะชวยเสริมใหระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปจจุบัน ทีมงานบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งมีบุคลากรจํานวน 2 ตําแหนง ไดทําหนาที่ใหคําปรึกษาและประเมินความเสี่ยงของโรงแรมตางๆ และรายงาน
ผลตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนระยะ อยางไรก็ดีกระบวนการบริหารความเสี่ยงยังอยูในขั้นกําลังพัฒนา
¾ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไมมี -
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เงินปนผลรับ

โทณวณิก และ

ปยะอุย เปนผูถ ือหุนรายใหญ

บ. ปยะศิริ ซึ่งมีกลุมทานผูหญิงชนัตถ

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทยอย กับ
คาใชจายในการรักษาพยาบาล

และอื่นๆ

บมจ. เอ็ม บี เค ซึ่งมีนายชนินทธ

นางสินี เธียรประสิทธิ์ เปนผูถือหุน

ร า ย ไ ด ค า บ ริ ห า ร โ ร ง แ ร ม

รายงานประจําปของบริษัท

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทยอย กับ

เธียรประสิทธิ์ เปนผูถือหุนรายใหญ

บ. แอคมี พรินติ้ง ซึ่งมีนางสินี

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทยอย กับ

บริษัท/บริษัทยอยที่ทํารายการ
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- / 0.34

- / 12.29

0.02 / 2.92

- / 0.09

- / 13.42

- / 2.12

เงื่อนไขราคาเปนไปตามการคาทั่วไป

ตามราคาที่ประกาศจาย

คิดในอัตราที่ใกลเคียงกับที่คิดกับโรงแรมอื่น

เงื่อนไขราคา และคาบริการ ในดานการขายและการตลาด

เกี่ยวโยงไมมีสวนไดสวนเสียในการตัดสินใจ

เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชนสูงสุดแกบริษัท โดยผู

แขงขันกับบริษัทอื่น เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและราคาที่

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
ลักษณะของรายการ
รายละเอียด เงือ่ นไขราคา และความจําเปน
ป 2556
ป 2557
จั ด พิ ม พ ป ฏิ ทิ น ประจํ า ป แ ละ 1.90 / 2.19 1.58 / 1.87 บริษัทวาจางให บ. แอคมี พรินติ้งโดยใชวิธีประกวดราคา

1. บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงระหวางป 2556 และป 2557 ดังตอไปนี้

รายการระหวางกัน
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รายไดจากการขายและการ
ใหบริการ และอื่นๆ

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทั ยอย กับ

บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซึ่งมีนาย
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ค า ใช จ า ยในการขายและการ

การใหบริการ

บ. นิวแอตแลนติก ซึ่งมีกลุมทาน

รายใหญ

ผูหญิงชนัตถ ปยะอุย เปนผูถ ือหุน

ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ข า ย แ ล ะ

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทยอย กับ

-/-

0.14 / 0.22

เงินปนผลรับ และดอกเบี้ยรับ

โสภณพนิช เปนประธานกรรมการ

บริหาร

- / 0.57

ใหบริการ

ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีนายชาตรี

-/-

รายได จ ากการขายและการ

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทยอย กับ

ชนินทธ โทณวณิก เปนผูถือหุน

ลักษณะของรายการ

บริษัท/บริษัทยอยที่ทํารายการ

- / 0.03

- / 1.01

- / 0.52

- / 1.29

เงื่อนไขราคาเปนไปตามการคาทั่วไป

เงื่อนไขราคาเปนไปตามการคาทั่วไป

จาย

เงื่อนไขราคาเปนไปตามการคาทั่วไป/ตามราคาที่ประกาศ

เงื่อนไขราคาเปนไปตามการคาทั่วไป

ปกติ และมีเงือ่ นไขราคาเปนไปตามการคาทั่วไป

โดยรายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนทางธุรกิจ

(ประเทศไทย) เพื่อดําเนินการจัดจําหนายหองพักโรงแรม

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
รายละเอียด เงือ่ นไขราคา และความจําเปน
ป 2556
ป 2557
1.67 / 12.77 8.92 / 30.39 บริ ษั ท ทํ า สั ญ ญาการจํ า หน า ยห อ งพั ก กั บ บ. เจที บี
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- / 0.36

- / 0.09

เงื่อนไขราคาเปนไปตามการคาทั่วไป
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ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2558 ไดพิจารณาแลว มีความเห็นวารายการระหวางกันขางตนเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยราคาและ
เงื่อนไขเปนไปตามการคาโดยปกติทั่วไป

คณะกรรมการของบริษัท

บริษัทยอย และบุคคลเกี่ยวโยง

กรรมการ

ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี เปน
คาเชาบานพักพนักงาน

คาใชจายคาเบี้ยประกันภัย

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทั ยอย กับ

บมจ. นวกิจประกันภัย ซึ่งมี

ลักษณะของรายการ

บริษัท/บริษัทยอยที่ทํารายการ

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
รายละเอียด เงือ่ นไขราคา และความจําเปน
ป 2556
ป 2557
- / 0.53
- / 0.34
เงื่อนไขราคาเปนไปตามการคาทั่วไป

2. รายการระหวางบริษัทกับบริษัทยอยในการใหความชวยเหลือทางการเงิน
นอกจากรายการที่เปนการทําธุรกรรมตามปกติซึ่งไดเปดเผยไวที่หมายเหตุประกอบงบการเงินแลวนั้น
บริษัทไดกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับผูเกี่ยวของ ที่เปนรายการที่ไดมาและ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ รายการใหความชวยเหลือทางการเงินที่เขาเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯไดเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากอนนําเสนอแจงเพื่อทราบตอคณะกรรมการบริษัท
ในป 2556 และป 2557 บริษัทมีการทํารายการที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ และ รายการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอยซึ่งเปนรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การใหความชวยเหลือทางการเงินแก
บริษัทยอยนั้นมีเงื่อนไขและคาตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการเปลี่ยนแปลง
ของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกูยืมไดดังนี้
บริษัทยอย

ยอดเปลี่ยนแปลง

ยอดคงคาง

รายละเอียดของ

(ลานบาท)

(ลานบาท)

รายการ

ป 2556

ป 2557

ป 2556

ป 2557

1. บ. ดุสิต ไชนา

-

1.80

-

1.80

บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้น

แคปปตอล

-

0.12

-

0.12

ดอกเบี้ยรับของบริษัท

3. มาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการระหวางกัน
ในการเขาทํารายการระหวางกันบริษัทกําหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหวางกันดังนี้
1. ราคาซื้อ ราคาขาย มูลคาของรายการระหวางกันมีเงื่อนไขเปนไปตามการคาปกติ
2. รายการเกี่ ย วโยงที่ เ ป น ไปตามกฎเกณฑ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ได เ สนอให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกลาวและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทแลว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบ
ทานราคา หรืออัตราของรายการดังกลาวกับเจาหนาที่ของบริษัทและผูตรวจสอบภายในวา เปนราคาที่
สมเหตุสมผลและมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินถูกตองแลว
3. บริษ ัท มีขั ้น ตอนการอนุม ัต ิก ารทํ า รายการระหวา งกัน โดยดํ า เนิน การเชน เดีย วกับ การจัด ซื ้อ
จัดจางโดยทั่วไปของบริษัท และผูบริหารหรือผูถือหุนไมมีสวนไดเสียในรายการระหวางกัน และไมมี
สวนในการอนุมัติในเรื่องดังกลาว
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4. ในการเขาทํารายการระหวางกันบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย อยางเครงครัด
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคา โดย
ใหไดราคาที่ยุติธรรม เพื่อเปนประโยชนสูงสุดของบริษัท
บริษัทปฏิบัติตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแกไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการ
เปดเผยสารสนเทศตอผูถือหุนของบริษัท ผูลงทุนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและมีก ารขออนุม ัต ิจ ากที ่ป ระชุม คณะกรรมการและ/หรือ ที ่ป ระชุม ผู ถ ือ หุ น ตามที ่ต ลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว
4. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะตองเปนไปตามมาตรการดังกลาวขางตน ซึ่งรวมถึง
รายการระหวางกันกับ บ. แอคมี พรินติ้ง บ. เดอะเพนนินซูลา ทราเวล เซอรวิส และ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งอาจมีความขัดแยง
5. เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอย บริษัทรวม เกินกวารอยละ 10 แทนการถือหุนของ
บริษทั โดยตรง
บริษัทไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่ถือหุนในบริษัทยอย บริษัทรวม เกินกวารอยละ 10 แทนการถือ
หุนของบริษัทโดยตรง
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นอกจากนี้บริษัทยังไดพิจารณาการลงทุนในธุรกิจโรงแรม และการศึกษา ในประเทศฟลิปปนส
โดย Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งไดลงนามบันทึกความเขาใจ เพื่อจองพื้นที่อาคาร และศึกษาความเปนไปได
ของโครงการดังกลาว
- ดานการรับจางบริหารโรงแรม
จากการรวมลงทุนกับบริษัทในประเทศอินเดีย เพื่อจัดตั้งบริษัทรับบริหารโรงแรมในอินเดีย โดย
บริษัทลงทุนรอยละ 50 ของเงินลงทุน 35 ลานอินเดียรูป ตั้งแตป 2553 ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2556
บริษัทมีการลงทุนในกิจการรวมคาชื่อ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ในสัดสวนรอยละ
45 ของเงินลงทุน 30 ลานหยวนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเปนชวงที่เริ่มเปดดําเนินการ จะตองมีการ
วาจางผูบริหารและทีมงานสําหรับการบริหารโรงแรมในประเทศจีน ทําใหมีคาใชจายคอนขางสูง ในขณะที่ยัง
ไมสามารถหาโรงแรมที่รับบริหารไดตามเปาหมาย สงผลใหบริษัทดังกลาวมีผลขาดทุน 46.35 ลานบาท
สําหรับการขยายกิจการรับบริหารโรงแรมจากป 2556 บริษัทรับจางบริหารโรงแรมใหม 2 แหงคือ
Dusit Thani Abu Dhabi ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปดดําเนินการเมื่อ กรกฎาคม 2556 และ dusitD2 Phuket
Resort ที่ เ ป ด ดํ า เนิ น การเมื่ อ กุ ม ภาพั น ธ 2557 มี สํ า นั ก งานและบุค ลากรฝา ยพัฒ นาและการลงทุน
(Development and Investment) ทั้งในฮองกงและดูไบ การจัดตั้งบริษัทในรัฐเดลาแวร สหรัฐอเมริกา เพื่อ
รองรับ การบริหารโรงแรม ซึ่งในป 2556 ไดลงนามสัญญารับบริหารแลว 2 แหงคือ โรงแรมดุสิตธานี กวม
และโรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีนา ในป 2557 ไดลงนามสัญญารับบริหารโรงแรม 8แหง ในสาธารณรัฐมัลดีฟส
ฟลิปปนส ตูนีเซีย สิงคโปร ออสเตรเลีย เวียดนาม พมา และภูฏาน และ Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd. รับบริหารโรงแรมจํานวน 9 แหง อยางไรก็ตามบริษัทยังคงปฏิบัติตามแผนระยะยาวของ
บริษัทในการเพิ่มจํานวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมุงเนนที่ภูมิภาคตะวันออก
กลาง เชน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในป 2557 บริษัทมีรายไดจากการรับบริหารโรงแรมจํานวน 117.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556
จํานวน 52.80 ลานบาท
- ดานการศึกษา
จากการเปนผูริเริ่มดานการศึกษา ในการบริหารโรงแรม ครัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จนสามารถสะสม
ประสบการณและประสบความสําเร็จ และเปนจุดแข็งหนึ่งของบริษัทนอกเหนือจากการบริหารโรงแรม
บริษ ัท ไดเ ล็ง เห็น ถึง โอกาสในการขยายธุร กิจ การศึก ษา จึง กํ า หนดกลยุท ธใ นการขยายธุร กิจ ดา น
การศึกษาทั้งในสวนของการลงทุน และการบริหาร ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งในป 2556 บริษัทมี
รายไดจากการบริหารการศึกษาใหกับ Lyceum of Philippines University (LPU) ในหลักสูตรการบริหาร
โรงแรมจํานวน 20.63 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1.47 ลานบาท และในป 2557 บริษัทไดลงนามในสัญญา
ใหบริการที่ปรึกษาดานการศึกษากับ Yayasan Pusat Pengembangan Dan Pelatihan Bali International ประเทศ
อินโดนีเซียอีก 1 แหง ซึ่งมีรายไดจํานวน 2.70 ลานบาท

151

151

บริ ษั ท ได เ ล็ ง เห็ น ช อ งทางการขยายธุ ร กิ จ การศึ ก ษาโดยการจั ด ตั้ ง บ. ดุ สิ ต ธานี การโรงแรมด ว ย
ทุนจดทะเบียน 120 ลานบาท เพื่อดําเนินโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี โดยการเปดสอนหลักสูตร
วิชาชีพดานการโรงแรมที่พัฒนาความรูและทักษะของนักเรียนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อรองรับการขยาย
การรับ บริห ารโรงแรมของบริษัท ที่จ ะขยายตัว ในอนาคต อีก ทั้ง โรงแรมในประเทศ และตางประเทศยัง
ขาดแคลนบุคลากรในระดับนี้ โดยไดลงนามในสัญญาเชาที่ดินและอาคารโรงเรียนจากกรุงเทพการบัญชี
วิทยาลัย มีระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2588 หลังจากลง
นามและจดทะเบียนการเชาแลวไดเขาไปปรับปรุงตกแตงอาคารและสถานที่ใหมโดยคาดวาจะใชเงินลงทุน
ทั้งสิ้นประมาณ 236.20 ลานบาท และจะสามารถเปดเรียนไดในเดือนสิงหาคม 2558 นี้
นอกจากนี้ บ ริ ษัท มี น โยบายในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโรงแรมทุ ก ป และวางแผนการปรั บ ปรุ ง
ครั้งใหญทุก 5-7 ป ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานของโรงแรมรวมทั้งเพิ่มศักยภาพของโรงแรมเพื่อสามารถแขงขัน
กับคูแขงขันในธุรกิจระดับเดียวกันได จากการใชงบประมาณในป 2556 ไปกวา 545.67 ลานบาท ในป 2557
บริษัทไดใชงบประมาณลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมอีก 511.97 ลานบาท
บริษัทกําหนดนโยบายและกลยุทธในการขยายธุรกิจ (Growth Strategy) ตั้งแตป 2550 และในป 2557
เริ่มสงสัญญาณดีขึ้น จากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส แตยังไมตรงตามเปาหมาย
ทั้งหมด อยางไรก็ตามการขยายธุรกิจบริษัทจําเปนตองมีบุคลากร ระบบงานในทุกสวน รวมทั้งมีคา ใชจา ยใน
การศึกษาโครงการต างๆ ส งผลให บริ ษัทมีคาใช จา ยในการบริ ห ารเพิ่ ม ขึ้น ในขณะที่ ร ายไดยังไมเปนไป
ตามที่คาดหมาย สวนหนึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก ดังนั้นตั้งแตป 2558 เปนตนไป หากไมมีปจจัยภายนอก
สง ผลกระทบตอ การดํา เนิ น งานของโรงแรมภายใต บ ริษัท และบริษั ท ยอ ย และโรงแรมที่บ ริ ษั ท ไดลง
นามสัญญารับบริหารไปแลวสามารถเปดดําเนินการไดตามเปาหมาย บริษัทคาดวาจะสามารถสรางผลกําไร
จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นไดในอนาคต
แนวโนมในอนาคต
จากการกําหนดกลยุทธเชิงรุก (Growth Strategy) บริษัทมีการขยายธุรกิจ ทั้งในดานการลงทุนใน
กิจการโรงแรม และการศึกษา โดยการรวมลงทุนในธุรกิจโรงแรม และการศึกษา ในประเทศฟลิปปนสภายใต
Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งขณะนี้ไดลงนามบันทึกความเขาใจ เพื่อจองพื้นที่อาคาร ในการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการดังกลาว และคาดวาภายในป 2558 บริษัทจะสามารถตัดสินใจการลงทุนในโครงการนี้
ได นอกจากนี้การรับบริหารโรงแรม ยังคงเปนเปาหมายหลักในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการ
ขยายไปยัง ตา งประเทศ ซึ ่ง ธุร กิจ การรับ บริห ารโรงแรมทั ้ง ในสว นของบริษ ัท รว มทุน ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และภายใตบริษัทยอยจะมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่ดีในอีก 2-3 ปขางหนา จากการที่บริษัท
กําหนดกลยุทธ และเปาหมายที่มุงเนนการขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมไปยังภูมิภาคตางๆ เพื่อกระจายความ
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เสี่ย ง รวมทั้ง การขยายธุร กิจ ดา นการศึก ษาซึ่ง นับ เปน จุด แข็ง ของบริษัท อีก ธุร กิจ หนึ่ง ที่ส ามารถสรา ง
รายไดและกําไรใหบริษัทในอนาคต
อยา งไรก็ต ามบริษ ัท ยัง มีค วามเสี ่ย งหากผลประกอบการโรงแรมที ่รับ บริห ารไมเ ปน ไปตาม
เปาหมายอาจจะทําใหเจาของโรงแรมยกเลิกสัญญา นอกจากนี้ความลาชาของการเปดดําเนินการของโรงแรม
ที่ลงนามสัญญาไปแลว หรือการเกิดเหตุการณตางๆที่มีผลกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยวโดยมิไดคาดหมาย
ลวนเปนปจจัยที่ทําใหบริษัทไมสามารถสรางกําไรไดตามเปาหมาย
วิเคราะหผลการดําเนินการ ฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด
วิเคราะหผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2557 เปรียบเทียบกับป 2556 ซึ่งไดนํางบการเงินของวิทยาลัย
ดุสิตธานีที่บริษัทลงทุนทางออมในสัดสวนรอยละ 86.79 มาจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทดวย จากการ
ประเมิน อํา นาจควบคุม ในวิท ยาลัย ดุสิต ธานีใ หม และพบวา วิท ยาลัย ดุสิต ธานีค วรจัด เปน บริษัท ยอ ย
บริษัทจึงไดนํางบการเงินของวิทยาลัย ดุสิตธานีมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทตั้งแตไ ตร
มาสที่ 3 ป 2557 และปรับปรุงงบการเงินรวมยอนหลัง และตอมาไดยื่นงบการเงินที่ปรับปรุงใหมสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับป 2555
ในป 2557 ผลการดํา เนิน งานมีก ารเปลี่ย นแปลงสํ า คัญ เกิด จากรายไดที่ล ดลงจากปก อ นของ
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่ไดรับผลกระทบทางการเมือง และการนํางบการเงินของวิทยาลัย ดุสิตธานี
ที่บริษัทลงทุนทางออมในสัดสวนรอยละ 86.79 มาจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทดวย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 20.64 ลานบาทลดลงจากกําไร
สุทธิปกอนจํานวน 184.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 112.61 สาเหตุหลักเกิดจากรายไดของกิจการโรงแรมที่
ลดลง 274.22 ลานบาท หรือรอยละ 6.04 ปจจัยหลักเกิดจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่รายไดลดลงกวา 270
ลานบาท แตบริษัทยังมีรายไดจากตางประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นจากโรงแรมดุสิตธานีมัลดีฟสจํานวนกวา 103 ลาน
บาท จากธุรกิจการศึกษาเพิ่มขึ้นจํานวนกวา 58 ลานบาท และจากสวนธุรกิจรับบริหารเพิ่มขึ้นจํานวนกวา
52 ลานบาท
ผลประกอบการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 สรุปไดดังนี้
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รายไดแบงตามสายธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
รายการ

รายได
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจโรงแรมภายใตกองทุนรวม
รวม

2556

2557

หนวย : ลานบาท
ผลตาง
%

3,379.19
1,162.33
4,541.52

3,087.96
1,179.34
4,267.30

(291.23)
17.01
(274.22)

-8.62
1.46
-6.04

ธุรกิจโรงแรม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายไดลดลงจากปกอนกวา 291 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 8.62 แบงออกเปนธุรกิจโรงแรมในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
สัดสวนการตลาดของแตละกลุมลูกคา
Dusit's Customers
Breakdown (000's)
Thailand
East Asia
South Asia
Europe
The Americas
Oceania
Middle East
Africa & Others
Total

2014
163
306
45
241
58
39
142
65
1059

2013
172
363
42
237
65
44
104
73
1100

%Chg
‐5%
‐16%
7%
2%
‐11%
‐11%
37%
‐11%
‐4%

อัตราการเขาพัก อัตราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรายไดเฉลี่ยตอหอง (ในประเทศไทย)
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- โรงแรมในประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากความไมสงบในประเทศทําใหกลุมลูกคาที่เดินทางเขา
มาในประเทศลดลงในอัตรารอยละ 4 โดยเปนลูกคาแถบประเทศเอเซียตะวันออกลดลง รอยละ 16 ลูกคา
แถบอเมริกา ลดลงรอยละ 11 เปนตน ในขณะที่กลุมลูกคาจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นรอยละ 37 ซึ่งโรงแรมใน
ประเทศยังมีสัดสวนของกลุมลูกคาแถบเอเซียตะวันออกถึงรอยละ 29 สําหรับอัตราการเขาพัก (Occupancy) ป
2557 เทากับรอยละ 65 ลดลงจากป 2556 รอยละ10 เกิดจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีอัตราการเขาพักลดลง
ในอัตรารอยละ 28 โดยผลกระทบเกิดขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 แตในไตรมาสที่ 4 อัตราการเขา
พักเริ่มฟนตัวใกลเคียงกับป 2556 สวนอัตราคาหองพักถัวเฉลี่ย (Average Room Rate) และรายไดเฉลี่ยตอหอง
( Rev Par) ใกลเคียงกับป 2556 แตโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ซึ่งตั้งอยูทามกลางสถานที่ทําการชุมนุมและการ
ปดถนน ทําใหมีอัตราคาหองพักถัวเฉลี่ยลดลงรอยละ 9 รายไดเฉลี่ยตอหองลดลงรอยละ 35 และรายไดลดลง
ร อ ยละ 30 ส ง ผลให โ รงแรมในประเทศไทยมี ร ายได ล ดลงในระยะเวลาดั ง กล า ว แต ใ นไตรมาสที่ 4
นักทองเที่ยวบางสวนเริ่มกลับมา ทําใหรายไดจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส
เพิ่มขึ้นจํานวน 29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7
- โรงแรมภายใตกองทุนรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอนกวา
17 ลานบาท สวนใหญเพิ่มขึ้นจากโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต จํานวนกวา 12 ลานบาท
อัตราการเขาพัก อัตราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรายไดเฉลี่ยตอหอง (ในตางประเทศ)

- โรงแรมในตางประเทศ มีอัตราการเขาพักเพิ่มขึ้น แตอัตราคาหองพักถัวเฉลี่ย และรายไดเฉลี่ยตอ
หองใกลเคียงกับป 2556 ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอย ซึ่งมาจากโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟสจํานวน
103 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 ในขณะที่โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มีการปดปรับปรุงตกแตงโรงแรม
ครั้งใหญหลังจากที่ไมไดมีการปรับปรุงมาหลายป ทําใหรายไดเฉลี่ยตอหองลดลง สงผลใหรายไดลดลงกวา
90 ลานบาท
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โดยรวมแลวจากปจจัยดังกลาวขางตนสงผลใหรายไดจากธุรกิจโรงแรมป 2557 ลดลงจากปกอนกวา
274.22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.04 ทําใหผลประกอบการในธุรกิจโรงแรมไมเปนไปตามเปาหมาย
ธุรกิจการศึกษา

รายได
- ธุรกิจการศึกษา

รายการ

2556

รวม

470.45
470.45

2557
529.29
529.29

หนวย : ลานบาท
ผลตาง
%
58.84
58.84

12.51
12.51

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธุรกิจการศึกษามีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอนกวา 58 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 12.51 เปนสวนของวิทยาลัยดุสิตธานี จํานวน 43 ลานบาท และบริษัท เลอ กอรดอง เบลอ
ดุสิต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมคา สอนการประกอบอาหารจํานวน 11 ลานบาท และรายไดจากการรับบริหาร
การศึกษาในประเทศฟลิปปนสเพิ่มขึ้นจํานวน 4 ลานบาท
ธุรกิจอื่น
รายการ

ธุรกิจอื่น
- ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
- อื่นๆ
รวม

2556
65.06
357.07
422.13

2557
117.85
402.91
520.76

หนวย : ลานบาท
ผลตาง
%
52.79
45.84
98.63

81.14
12.84
23.36

- ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอนกวา 52 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 81.14 โดยมาจากโรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ และโรงแรมใหม 2 แหงคือ Dusit
Thani Abu Dhabi ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปดดําเนินการเมื่อ กรกฎาคม 2556 และ dusitD2 Phuket Resort ที่
เปดดําเนินการเมื่อ กุมภาพันธ 2557 ซึ่งเปนตามที่บริษัทไดวางนโยบายและกลยุทธการกระจายความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวของรายไดที่เกิดขึ้นภายในประเทศ มาเปนการเพิ่มสัดสวนรายไดจากตางประเทศใหสูงขึ้น
- อื่นๆ
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Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557 ¤¸¦µ¥ÅoÁ¡·É¤ ¹Êµen°ªnµ 45 ¨oµµ Á·µ¦µ¥Åo¸É
Åo¦´µµ¦Á¥¦µ¥Åoµ»¦·®¥»³´ (Business Interruption) ¸É¦·¬´ÅoÁ¦¸¥¦o°´¦·¬´
¦³´£´¥Ä¦¸Á®»µ¦rªµ¤Å¤nµµ¦Á¤º°e 2553 Îµª 35.35 ¨oµµ ¦µ¥Åonµ¦·µ¦µ
Á·ÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤nµÇ ¦µ¥Åo°ºÉ °Ã¦Â¦¤Â¨³·µ¦°ºÉÇ nµ Ánµ ¦oµ oµ ÄÃ¦Â¦¤ nµ
·É¡·¤¡rÃ¬µ nµ¦·µ¦µ¦¨µ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦¦·®µ¦Ã¦Â¦¤
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦·®µ¦
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557 ¦³°oª¥nµÄonµ¥ °¦·¬´¦nª¤oµÄµµ¦¦´
¦³µ¸ Â¨³nµÄonµ¥Äµ¦ÁdÎµ´µ µ¥¸É±n° Á¸É¥Å±o {·É Äµµ¦¦´¦³µ¸
Â¨³¸ É ¼Å  Ä®¦´ °µ®¦´ Á°¤·Á ¦r °µ¸ Ê¥ ´ ¤¸ nµ Äo nµ ¥µ¦n Á¦·¤ µ¦ µ¥ µ¦Ã¬µ
¦³µ´¤ ¡´ rnµ Ç ¦ª¤´Ê nµ Äonµ ¥oµ » ¨µ¦ Â¨³nµ Äonµ ¥Äµ¦¦·® µ¦°ºÉ Ç ¹É Á¡·É¤ ¹Ê µ
en°¦o°¥¨³ 1.8
Á¤ºÉ°®´o» Â¨³nµÄonµ¥Â¨oª ¦·¬´¤¸ÎµÅ¦ ( µ») ´¸Ê
®nª¥ : ¨oµµ
¦µ¥µ¦
2556
2557
¨nµ
%
Î µ Å¦ ( µ»  ) n ° °Á¸Ê ¥ £µ¬¸ Á ·  Åo
889.03
759.11 (129.92)
-14.61
Â¨³nµÁºÉ°¤¦µµ (EBITDA)
%
16.36
14.28
nµÁºÉ°¤¦µµ °Á¸Ê¥nµ¥ £µ¬¸Á·Åo
691.40
745.86
54.46
7.88
ÎµÅ¦ ( µ») »·
197.63
13.25 (184.38)
-93.30
ÎµÅ¦»·nª¸ÉÁ} °nªÅoÁ¸¥¸ÉÅ¤n¤¸
33.92
33.89
(0.03)
-0.09
°Îµµª»¤
ÎµÅ¦ ( µ») »·nª¸ÉÁ} °¦·¬´
163.71
(20.64) (184.35) -112.61
����� (������) �������
(���)
1.94
(0.24)
(2.18) -112.61
¦·¬´¤¸ÎµÅ¦n°®´°Á¸Ê¥nµ¥ £µ¬¸Á·Åo Â¨³nµÁºÉ°¤¦µµ (EBITDA) Îµª 759.11 ¨oµ
µ ¨¨µe n° Îµ ª 129.92 ¨oµ µ· Á} ¦o° ¥¨³14.61 nª Ä®nÁ } ¨¤µµÃ¦Â¦¤
»·µ¸ ¦»Á¡ Îµª 125.91 ¨oµµ·Á}¦o°¥¨³ 14.16
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557 ¤¸°Á¸Ê¥nµ¥ £µ¬¸Á·Åo nµÁºÉ°¤¦µµ (¦ª¤nªo»
¦·µ¦Â¨³nµÄonµ¥) Îµª 745.86 ¨oµµÁ¡·É¤ ¹Êµen° 54.46 ¨oµµ nª Ä®nÁ¡·É¤ ¹Êµ
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คาเสื่อมราคาที่จําเปนตองมีก ารปรับปรุงตกแตง จากการเสื่อ มสภาพของทรัพยสิน และการปรับปรุงให
โรงแรมมีภาพลักษณของโรงแรมระดับ 5 ดาว
เมื่อหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา แลว บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 13.25 ลานบาท ซึ่ง
ผลการดําเนินงานดังกลาวไดรวมกําไรจากวิทยาลัยดุสิตธานีจํานวน 66.83 ลานบาทแลว หักกําไรสวนที่
เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 33.89 ลานบาท ทําใหมีขาดทุนในสวนที่เปนของบริษัท
จํานวน 20.64 ลานบาท คิดเปนอัตราการทํากําไรลดลงรอยละ 0.39 เปรียบเทียบกับปกอนมีอัตราการทํา
กําไรรอยละ 3.01 สรุปไดดังนี้
หนวย: ลานบาท
รายการ
จํานวนเงิน
กําไรขั้นตนลดลง
(263.37)
รายไดอื่นเพิ่มขึ้น
55.98
- รายไดคาบริหารงานรับ
52.80
- รายไดอื่น ไดแก สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผล เปนตน
รายไดอื่นลดลง
(1.44)
- กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
คาใชจายเพิ่มขึ้น
(27.46)
- คาใชจายในการขายและการบริหาร
(4.23)
- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
(4.73)
- ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
คาใชจายลดลง
5.90
- ดอกเบี้ยจายสุทธิ
ภาษีเงินไดลดลงจากป 2556
2.17
สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง
0.03
กําไรสุทธิลดลง
(184.35)
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วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน
ในป 2557 งบแสดงฐานะการเงินมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญเกิดจากการนํางบการเงินของวิทยาลัย
ดุสิตธานี ที่บริษัทลงทุนทางออมในสัดสวนรอยละ 86.79 มาจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณวัน ที่ 31ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
รายการ
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
ผลตาง
%
สินทรัพยหมุนเวียน
1,717.72
1,767.70
49.98
2.91
สินทรัพยไมหมุนเวียน
7,553.16
7,297.43
(255.73) (3.39)
รวมสินทรัพย
9,270.88
9,065.13
(205.75) (2.22)
หนี้สินหมุนเวียน
2,038.86
2,103.16
64.30
3.15
หนี้สินไมหมุนเวียน
1,964.15
1,749.86
(214.29) (10.91)
รวมหนี้สิน
4,003.01
3,853.02
(149.99) (3.75)
รวมสวนของบริษัทใหญ
4,530.40
4,443.29
(87.11) (1.92)
รวมสวนของผูถือหุน
5,267.87
5,212.11
(55.76) (1.06)
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
9,270.88
9,065.13
(205.75) (2.22)
สินทรัพยรวม จํานวน 9,065.13 ลานบาท ลดลง 205.76 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก
1. การลดลงของลูก หนี้ก ารคา และลูก หนี้อื่น จํา นวน 43.40 ลา นบาท และการลดลงของสิน คา
คงเหลือ จํา นวน 4.01 ลา นบาท สว นใหญเกิด จากโรงแรมดุสิต ธานี กรุง เทพ ที่มีร ายไดลดลง เนื่อ งจาก
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณทางการเมือง
2. การลดลงของสิน ทรัพ ยห มุน เวีย นอื่น จํา นวน 5.29 ลา นบาท เนื่อ งจากการโอนเงิน จา ย
ลว งหนา จํ า นวน 25.27 ลา นบาทไปเปน เงิน มัด จํ า เพื ่อ ใหไ ดสิท ธิใ นการบริห ารโรงแรมดว ยจํ า นวน
เดียวกัน ในขณะที่ลูกหนี้คาภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้น จํานวน 19.54 ลานบาท
3. การลดลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และที่ดินอาคารและอุปกรณจํานวน 191.49 ลาน
บาท สวนใหญเกิดจากการหักคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงาน
4. การลดลงของคา เชา ที ่ด ิน และอาคารจา ยลว งหนา จํา นวน 86.92 ลา นบาท เกิด จากการตัด
จําหนายตามอายุสัญญา
5. การลดลงของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 19.04 ลานบาท เนื่องจากการลดลง
ของผลขาดทุนสะสมทางภาษี
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6. การลดลงของสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 2.53 ลานบาท เนื่องจากคาตัดจําหนายมูลคาของ
คอมพิว เตอรซ อฟทแ วรใ นระหวา งปจํ า นวน 13.88 ลา นบาท ในขณะที ่ร าคาทุน ของคอมพิว เตอร
ซอฟทแวรเพิ่มขึ้น 11.35 ลานบาท
7. ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน
102.53 ลานบาทจากกระแสเงินสดไดมาจากการรวมของวิทยาลัยดุสิตธานี 105.46 ลานบาท
8. การเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 1.73 ลานบาทจากการรับรูสวนแบงกําไรสุทธิ
จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและเงินปนผลรับจากกองทุนรวม
9. การเพิ่ม ขึ้น ของเงิน ลงทุน เผื่อ ขาย 16.61 ลา นบาท เกิด จากการเพิ่ม ขึ้น ในมูล คา ยุติธ รรมของ
หลักทรัพยเพื่อขาย
10. การเพิ่มขึ้นของเงินมัดจําเพื่อใหไดสิทธิในการบริหารโรงแรมจํานวน 25.27 ลานบาท
หนี้สินรวม มีจํานวน 3,853.02 ลานบาท ลดลงจํานวน 150.00 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก
1. มีการลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 23.70 ลานบาท จากการชําระคืน
เงินบางสวน
2. การลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 8.50 ลานบาท
3. การลดลงของภาษีเงินไดคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 11.16 ลานบาทและหนี้สิน
ไมหมุนเวียนจํานวน 1.82 ลานบาท
4. การลดลงของเงิน กูยืม ระยะยาวจํา นวน 191.52 ลา นบาท จากการชํา ระคืน เงิน กูยืม ใน
ระหวางงวด
5. การลดลงของรายไดคาเชารับลวงหนาจํานวน 25.43 ลานบาท
6. การลดลงของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 1.25 ลานบาท
7. ในขณะที่มีก ารเพิ่ม ขึ้น ของเจา หนี้ก ารคา และเจาหนี้อื่น จํา นวน 39.44 ลา นบาท จากวิท ยาลัย
ดุสิตธานี
8. การเพิ ่ม ขึ ้น ของภาระหนี ้ส ิน จากการค้ํ า ประกัน คา เชา ใหแ กก องทุน รวมจํ า นวน 12.18
ลานบาท
9. การเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 55.87 ลานบาท
10. การเพิ่ม ขึ้น ของหนี้สิน ระยะยาวภายใตสัญ ญาเชา การเงิน จํา นวน 3.98 ลา นาท และภาระ
ผูกพันผลประโยชนพนักงานจํานวน 1.76 ลานบาท
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สวนของผูถือหุนของบริษัท มีจํานวน 4,443.29 ลานบาท ลดลง 87.11 ลานบาท จากผลการ
ดํ า เนิน งาน (ขาดทุน สํ า หรับ ป) 20.64 ลา นบาท ผลกํ า ไรจากการประมาณการตามหลัก คณิต ศาตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานสําหรับป 4.62 ลานบาท ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงิน
ลงทุนเผื่อขาย (มูลคาราคายุติธรรม) 13.13 ลานบาท ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน (ขาดทุน) จากการแปลง
คาหนวยงานตางประเทศ 0.78 ลานบาท และเงินปนผลจาย 85.00 ลานบาท และสวนที่เปนของสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 768.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 31.35 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราสวนหนี้สิน ตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.74 ตอ 1 หากไมรวม
รายไดคาเชารับลวงหนาจํานวน 660.71 ลานบาท อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.61 ตอ 1
และสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญเทากับ 4,443.29 ลานบาท มีมูลคาตามบัญชี (Book Value) เทากับ
52.57 บาทตอหุน
วิเคราะหกระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา ดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
2555
2556
2557
กระแสเงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมดําเนินงาน
664.63
870.24
858.33
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
(599.43) (480.89) (517.66)
กระแสเงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
2.60 (299.83) (334.18)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
4.17
7.99
5.10
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นสุทธิ
71.97
97.51
11.59
บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบสําหรับป 2556 กับป 2557 ไดดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน สําหรับป 2557 จํานวน 858.33 ลานบาทลดลงจากป
กอน 11.91 ลานบาท เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลดลง 137.65 ลานบาท สวนใหญลดลงจากกําไรกอนภาษีเงินได 186.55 ลานบาท เมื่อรวมกับสินทรัพย
ดําเนินงานที่ลดลงดวยลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 38.39 ลานบาท สินคาคงเหลือ 4.68 ลานบาท สินทรัพย
หมุนเวียนอื่น 27.53 ลานบาทที่เปนเงินจายลวงหนาคาเงินลงทุนในบริษัทรวม Dusit Thani Laguna Singapore
Pte. Ltd. จํานวน 25.25 ลานบาท ซึ่งไดโอนไปเปนเงินมัดจําเพื่อใหไดสิทธิในการบริหาร และสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่น 2.98 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 1.11 ลานบาท ภาระหนี้สินจากการค้ํา
ประกั นค าเชาให กับกองทุ นรวม 6.51 ลา นบาท หนี้ สิ น หมุน เวี ย นอื่ น 8.67 ล า นบาท แต ล ดลงจากหนี้ สิ น
ไมหมุนเวียนอื่น 5.35 ลานบาท และจายคืนสํารองผลประโยชนพนักงาน 7.72 ลานบาท รวมเงินสดรับคืนภาษี
เงินไดจายลวงหนาเพิ่มขึ้น 6.48 ลานบาทและจายภาษีเงินไดลดลง 42.46 ลานบาท
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กระแสเงินสดสุทธิ ใชไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับป 2557 จํานวน 517.66 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 36.77 ลานบาท สวนใหญเพิ่มขึ้นจากการจายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น 50.94 ลานบาท จายคาเชาที่ดิน
และอาคารจา ยลว งหนา ของโรงแรมดุสิต ธานี มัลดีฟ ส 18.26 ลา นบาท แตล ดลงดว ยเงิน สดจา ยเพื่อ ซื้อ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 33.69 ลานบาท ป 2557 มีการชะลอในการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมที่เปน
เจาของ ในขณะที่มีเงินสดรับเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยรับ 1.09 ลานบาทเงินปนผลรับ 1.39 ลานบาท และเงินปนผล
รับจากกองทุนรวม 2.58 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับป 2557 จํานวน 334.18 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 34.35 ลานบาทสวนใหญเพิ่มขึ้นจากการใชไปในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 41.47
ลานบาท สวนใหญเปนของ DMS Property Investment Pvt. Ltd. (DMS) จายเงินปนผล 2.74 ลานบาท
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 8.51 ลาบาท และเงินกูยืมระยะสั้นสุทธิจากสถาบัน
การเงิน 30.52 ลานบาท และมีเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 50.13 ลานบาท
2. ความสามารถในการทํากําไร
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและบริษัทยอย ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมามีดังนี้
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)

รอยละ
รอยละ

2555
4.41
5.18

2556
3.01
3.68

2557
(0.39)
(0.46)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ในป 2557 มีอัตราขาดทุ นสุทธิ (Loss margin)
เทากับรอยละ (0.39) ของรายได อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) เทากับรอยละ (0.46) ลดลงจากปกอน
เนื่องจากป 2557 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 20.64 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 184.35 ลานบาท เปนผลให
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไรในป 2557 ลดลงจากปกอน เนื่อ งจาก บริษัทประสบปญ หา
ความสามารถสรางรายไดจากธุรกิจโรงแรมลดลง สวนใหญเกิดจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากความไม ส งบทางการเมื อ งจนกระทั่ ง เกิ ด รั ฐ ประหารในเดื อ นพฤษภาคม 2557
นอกจากนี้เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงฟนตัวชา เกิดปญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปนตลาดหลัก
เชน รัสเซีย ที่มีปญหาจากการคว่ําบาตรจากยุโรป ญี่ปุนและจีน บริษัทมีการควบคุมตนทุน แตยังมีคาใชจายใน
โครงการตา งๆ และการบริห ารอื่น ๆ ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น จากปกอ นทํา ใหก ระทบตอ ผลกํา ไรโดยรวมของบริษัท
เชนกัน ถึงแมบริษัทจะมีผลขาดทุน แตดานหนี้สินในป 2557 ลดลงจากปกอนกวา 150 ลานบาท สวนใหญ
คืนเงินกูยืมไปกวา 167 ลานบาท
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นอกจากนั้นบริษัทมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางตอเนื่อง และมีนโยบายในการจายเงินปนผล
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตอหุนและที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558
เสนอจายเงินปนผลประจําป 2557 โดยจัดสรรจากกําไรสะสมใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.00 บาท เปนจํานวนเงิน
85.00 ลานบาท
3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยมีการบริหารสินทรัพยของบริษัทตามประสิทธิภาพ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชน
และผลตอบแทนสูงสุดแกบริษัท มีดังนี้
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ ประกอบดวย
31 ธ.ค. 2555
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - คาบริหารและคาบริการอื่น ๆ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น -บริษัทอื่น
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา
ภาษีเงินไดจายลวงหนา
เงินทดรองจาย
เงินมัดจํา
เงินประกันขอคืน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น- สุทธิ

หนวย : ลานบาท
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

289.18
47.57
16.49
(0.64)
0.39
0.74
40.05
18.77
9.52
9.13
0.49

309.56
44.52
28.54
(0.61)
2.04
0.93
46.14
25.41
3.66
11.85
0.30

253.62
39.07
36.24
(2.74)
0.22
3.85
50.56
27.03
14.28
6.51
0.30

431.69

472.34

428.94

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2557 บริ ษัท และบริษั ท ย อ ยมีลูก หนี้ ก ารค า ลดลง สว นใหญ เ กิ ด จากลู ก หนี้
การคาของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่มีรายไดจากการขายและการใหบริการลดลง
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ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระสรุปไดดังนี้
ยอดหนี้ที่คา งชําระ
- ต่ํากวา 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน ขึ้นไป
รวมลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

31 ธ.ค. 2555
279.60
26.57
306.17
(16.99)
289.18

หนวย: ลานบาท
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557
310.38
256.07
8.89
6.24
319.27
262.31
(9.71)
(8.69)
309.56
253.62

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนขึ้นไป จํานวน
6.24 ลานบาทซึ่งโดยสวนใหญเปนลูกหนี้ที่เปนตัวแทนจําหนาย (Agents) อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัท
ยอยมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 8.69 ลานบาท ซึ่งคาดวาเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน
ลูกหนี้อื่น-คาบริหารและคาบริการอื่นๆ แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระสรุปไดดังนี้
หนวย: ลานบาท
ยอดหนี้ที่คา งชําระ
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557
- ต่าํ กวา 3 เดือน
38.71
40.35
36.50
- มากกวา 3 เดือน ขึ้นไป
9.19
18.01
9.57
รวมลูกหนี้อื่น-คาบริหารและคาบริการอื่นๆ
47.90
58.36
46.07
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(0.33)
(13.84)
(7.00)
ลูกหนี้อื่น-คาบริหารและคาบริการอื่นๆ - สุทธิ
47.57
44.52
39.07
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย

รอยละ
รอยละ
รอยละ

2555
2.35
14.15
0.56

2556
3.08
14.20
0.59

2557
0.98
12.07
0.58

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยป 2557 มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย
(ROA) เทากับรอยละ 0.98 ลดลงจากปกอน เนื่องจากป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรกอนดอกเบี้ยสุทธิ
และภาษีเงินได (EBIT) 90.19 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 192.45 ลานบาท สวนใหญมาจากผลกระทบ
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ของความไมสงบทางการเมือง ที่สงผลโดยตรงกับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ถึงแมสินทรัพยรวมป 2557 มี
จํานวน 9,065.13 ลานบาทลดลงจากปกอน 205.76 ลานบาท สวนใหญเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ลดลง
จากการตัดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของทรัพยสิน แตบริษัทยังคงมีการลงทุนสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น
ไดแก การปรับปรุงตกแตงโรงแรมและหองอาหารของโรงแรมตางๆ อยางตอเนื่องซึ่งสินทรัพยที่ไดรับการ
ปรับปรุงเหลานี้จะมีประสิทธิภาพในการสรางรายไดซึ่งนํามาสูผลตอบแทนที่สูงขึ้นในปตอๆ ไป จึงทําให
อัตราสวนขางตนลดลงจากปกอน
4. สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
โครงสรางเงินทุนของบริษัท ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว และเงินกูยืมระยะสั้น
จากบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดของเงินกูยืม สรุปไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
1. เงินเบิกเกินบัญชี
2. เงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
- บมจ. ดุสิตธานี
- บมจ. ดุสิตธานี
- บมจ. ดุสิตธานี
- บมจ. ดุสิตธานี
- บมจ. ดุสิตธานี
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.(1)
3. เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- DMS Property Investment Pvt. Ltd
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วงเงินกูยืม
85.00

ยอดคงคาง
-

อัตราดอกเบี้ยตอป
MOR

450.00
150.00
250.00
800.00
450.00
50.00
50.00
50.00
115.22

450.00
143.00
46.00
-

MMR
MMR
ตามธนาคารกําหนด
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
LIBOR +2.925%

13.17

4.61

LIBOR 6
เดือน+2.925%
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2557
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน คือ ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ เลื่อน
เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นายศักดิ์ เกี่ยวการคา และนางปราณี ภาษีผล เปน
กรรมการตรวจสอบ
ในระหวางป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียดในการเขารวม
ประชุมดังนี้
1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
2. ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุม 10/10 ครั้ง
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการคา กรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุม 9/10 ครั้ง
4. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุม 10/10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหกํากับดูแล
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัตหิ นาที่ในรอบป 2557 ดังตอไปนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจําปของบริษัทและบริษัทยอย คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเชิญผูสอบบัญชีและผูบริหารมารวมประชุมเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีและมาตรฐานการบัญชี เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินที่ผูสอบบัญชีรายงานแสดงความเห็นถูกตอง และ
เปด เผยขอมูลอยา งเพีย งพอ ครบถว นและเชื่อถือได ขอ สัง เกตและขอ แนะนําของผูสอบบัญชีไดรับการ
พิจารณาและนํามาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแกบริษัทอยางเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได
ประชุมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะ 1 ครั้ง ผูสอบบัญชีไดยืนยันวา ไมมีปญหาในการปฏิบัติงานและมีความ
เปนอิสระ รวมทั้งไดรับความรวมมือจากผูบริหารเปนอยางดี ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายการเงินและ
บัญชีสํานักงานใหญใหการยืนยันวาระบบบัญชีของบริษัทเปนระบบที่มีป ระสิทธิผล เชื่อมั่น วา ไดมีก าร
รวบรวมและบันทึกรายการบัญชีครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี จากผลการสอบทานรายงาน
และคําชี้แจงของผูบริหารและผูสอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายงานงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
ครบถวน และเปนที่เชือ่ ถือได
2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัท ยอ ย โดย
พิจ ารณาจากแผนงานและรายงานของฝา ยตรวจสอบภายในอยา งสม่ํา เสมอ ไมพ บขอ บกพรอ งที่เ ปน
สาระสําคัญ และฝายตรวจสอบภายในไดรายงานวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตอการปองกันและคนพบการทุจริตได รวมทั้งผูสอบบัญชีภายนอกไดรายงานวา ระบบการควบคุมภายในทาง
การเงินของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวาระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัท และบริ ษั ท ยอ ยมีค วามเพี ย งพอและเหมาะสม สํ า หรับ การบริห ารความเสี ่ย งไดพิจ ารณาจาก
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ÂµÂ¨³¦µ¥µ ° iµ¥¦·® µ¦Â¨oª ³¦¦¤µ¦¦ª°Á®Èªnµ iµ¥¦·®µ¦ª¦· µ¤Ä®o
¼o¦·®µ¦»¦³´¤¸nª¦nª¤Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°¥nµÄ¨o·
3. µ¦°µµ¦ÁdÁ¥¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´Â¨³µ¦·´·µ¤®¤µ¥ªnµoª¥®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ
®¨´ ¦´¡ ¥r o°Îµ® °¨µ®¨´¦´¡¥r Â¨³®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´»¦· °¦· ¬´ Äe 2557
³¦¦¤µ¦¦ª°Åo¦´ µ¦¥º ¥´ µ¼o ¦·® µ¦ªnµ ¦·¬´ Â¨³¼o ¦·® µ¦Åo ·´· µ¤®¤µ¥
Â¨³ o °Î µ®nµÇ o µo Â¨o ª ¤¸ µ¦Ád Á¥¦µ¥µ¦¸É Á¸É ¥ªÃ¥´ µ¤¦³µ«³¦¦¤µ¦Î µ ´
®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÎµ® µ¦µ¥µÂ¨³Îµ¥º¥´ °¼o¦·®µ¦¸É¦´·° Â¨³¦µ¥µ
° iµ¥¦ª°£µ¥Ä ³¦¦¤µ¦¦ª°Á®Èªnµ ¦·¬´Åo·´·Â ¨³¤¸µ¦ÁdÁ¥¦µ¥µ¦¸É
Á¸É¥ªÃ¥´°¥nµ¼o°Á}Åµ¤®¤µ¥ o°Îµ® Â¨³¦³Á¸¥
4. ³¦¦¤µ¦¦ª°µ¤µ¦·´·®oµ¸Éµ¤´¦ÅoÃ¥Å¤n¼Îµ´ °Á  µ¤µ¦ ° o°¤¼¨Åo
Ã¥Å¤nÎµ´ ³¦¦¤µ¦¦ª°Åo¤¸µ¦¦³Á¤·¨µ¦·´·µoª¥Á°Â¨oª ¨µ¦¦³Á¤·
°¥¼nÄ¦³´¸ Â¨³Á}¼oÄ®oªµ¤Á®È°Äµ¦¡·µ¦µªµ¤¸ªµ¤° µ¦Á°Ân´Ê °°
Ã¥¥oµ¥¼o°Îµª¥µ¦ iµ¥¦ª°£µ¥Ä
5. µ¦Ân´Ê¼o°´¸¦³Îµe 2558 ³¦¦¤µ¦¦ª°Åo¤¸µ¦¦³Á¤·¨µ¦·´·µ °
¼o°´¸Äe¸Énµ¤µÁ}¸Énµ¡°Ä Â¨³Åo¡·µ¦µªµ¤Á}°·¦³ °¼o°´¸Â¨³°µ
»¤´· °¼o°´¸Â¨oª Á®Èªnµ¼o°µ¤®¨´ÁrÎµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³
¨µ®¨´¦´¡¥rÎµ® ³¦¦¤µ¦¦ª°¹ÅoÁ°n°³¦¦¤µ¦¦·¬´ Á¡ºÉ°¡·µ¦µÁ°Ä®o
¸É¦³»¤¼oº°®»oÂn´Ê µµª»«¦¸ Ã·Å¡¼¨¥r¡´»r ®¦º°µµªª¦¦µ¡¦ ¡¸¦Áµr ®¦º°
µµªª·£ µª¦¦ { ª´ ª·Á ª ®¦º° µµª{ ¤µª¦¦ ª´ »¨ ®¦º° µµª¤¼¦ r «»£ «·¦·£· Ã
µ¦·¬´ Á¡¸Á°È¤¸ £¼¤·Å¥ °´¸ Îµ´ Á}¼o°´¸ °¦·¬´Îµ®¦´e 2558 n°Å Ã¥¤¸nµ
°´ ¸Îµ ®¦´ ¦·¬´ Îµ ª 1,475,000 µ Â¨³¦·¬´ ¥n° ¥Ä¦³Á«°¸ 7 ¦·¬´ Îµ ª
2,280,000 µ

(«µ¦µµ¦¥r¦¦Á¦· Å¦··)
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตองบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป 2557 จึงกํากับดูแลใหการจัดทํางบการเงิน
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐาน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่ว ไป ภายใตน โยบายการบัญชีที่เ หมาะสมและ
ใหถือ ปฏิบัติโ ดยสม่ํา เสมอ โดยยึด หลัก ความระมัด ระวัง ถูก ตอ ง ครบถว น เปน จริง และสมเหตุส มผล
เพื่อใหสามารถสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัทอยางแทจริง อีกทั้งไดใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน
และเปดเผยขอมูลที่สําคัญ อยางโปรงใสและเพียงพอตอตลาดหลักทรัพยฯ อยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนของผูถือหุน
และผูลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแ ลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจว าขอมู ลทางการเงิน
มีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ ที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนการปองกันการกระทําทุจริตหรือ
การดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน เพื่อทําหนาที่
กํากับดูแลสอบทานความนาเชื่อถือและความถูกตองของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน
ให เป นไปอย างพอเพี ยงและเหมาะสม จึ งมั่ นใจได ว างบการเงิ นดั งกลาวของบริ ษั ทเป นที่ น าเชื่ อถื อได
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย

หมายเหตุ

สินทรัพย

หมายเหตุ

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
สินคาคงเหลือ
คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป
คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ จํากัดในการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินฝากธนาคารที่มีขอ จํากัดในการใช
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในกิจการรวมคา
เงินลงทุนในบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในกิจการรวมคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
เงินมัดจําเพื่อใหไดสิทธิในการบริหารโรงแรม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําเพื่อใหไดสิทธิในการบริหารโรงแรม
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

4
4
5
6
5
28
6
28
16
7
16
7
8
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
19

รวมสินทรัพย

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2557
2556
31 ธันวาคม
2557
2556
889,827,123
203,077,211
889,827,123
428,940,753
203,077,211
85,980,376
428,940,753
85,980,376
-
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(บาท)
878,236,303
112,138,415
878,236,303
472,338,250
112,138,415
89,994,372
472,338,250
89,994,372
-

105,769,297
54,105,478
105,769,297
1,767,700,238
54,105,478
1,767,700,238

105,620,793
59,394,920
105,620,793
1,717,723,053
59,394,920
1,717,723,053

1,955,785
375,196,500
1,955,785
375,196,500
1,311,945,283

1,499,197
358,584,400
1,499,197
358,584,400
1,310,213,660

4,899,607,498
259,856,399
224,773,286
4,899,607,498
67,916,725
224,773,286
110,105,978
67,916,725
25,270,104
110,105,978
20,800,149
25,270,104
7,297,427,707
20,800,149
7,297,427,707
9,065,127,945
9,065,127,945

1,311,945,283
259,856,399
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(บาท)

3
3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
31 ธันวาคม
2557
2556
179,870,310
-

179,870,310
207,890,911
23,898,136
207,890,911
1,800,000
23,898,136
1,800,000
74,066,640
1,588,629
74,066,640
489,114,626
1,588,629
489,114,626
-

161,397,713
-

161,397,713
209,360,839
24,776,158
209,360,839
24,776,158
-

74,066,640
29,250,495
74,066,640
498,851,845
29,250,495
498,851,845
-

337,484,700

322,422,400

5,077,487,588
273,462,526
311,691,812
5,077,487,588
70,442,920
311,691,812
129,147,320
70,442,920
129,147,320
20,633,509
7,553,162,932
20,633,509
7,553,162,932
9,270,885,985

337,484,700
1,229,202,500
1,001,352,589
1,229,202,500
29,830,302
1,001,352,589
194,766,188
29,830,302
722,058,362
194,766,188
166,649,940
722,058,362
52,923,030
166,649,940
33,188,053
52,923,030
25,270,104
33,188,053
3,062,189
25,270,104
3,795,787,957
3,062,189
3,795,787,957
4,284,902,583

322,422,400
1,229,202,500
944,152,676
1,229,202,500
29,830,302
944,152,676
210,028,501
29,830,302
832,658,174
210,028,501
240,716,580
832,658,174
58,354,486
240,716,580
42,225,221
58,354,486
42,225,221
3,126,794
3,912,717,634
3,126,794
3,912,717,634
4,411,569,479

9,270,885,985

4,284,902,583

4,411,569,479

1,310,213,660
273,462,526
-

-

-

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รายไดคาเชารับลวงหนาที่ครบกําหนด
ภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคา งจาย
ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน
กําไรจากการขายสินทรัพยที่มีไวเพื่อขาย
รอการรับรู
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
รายไดคาเชารับลวงหนา
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

20
28
21

639,000,000
4,608,611
1,049,961,349

662,700,000
13,105,780
1,010,519,209

22

935,093
241,067,512

772,071
185,195,279

-

25,433,333
597,035
86,308,379

25,433,333
9,370,061
74,129,009

-

86,308,379

74,129,009

6,904,215
48,345,849
2,103,161,376

6,904,215
50,731,167
2,038,860,124

6,904,215
22,054,775
945,196,899

6,904,215
17,690,341
956,788,564

23
18, 35

22
23
18
24

รวมหนี้สิน

593,000,000
-

236,929,530

610,700,000
-

246,665,949
699,050
-

3,975,608
900,390,670
635,275,890
12,531,322
177,119,767
20,563,598
1,749,856,855

1,091,913,364
660,709,223
13,784,454
175,357,625
22,388,030
1,964,152,696

99,712,351
17,308,309
117,020,660

96,296,350
19,259,110
115,555,460

3,853,018,231

4,003,012,820

1,062,217,559

1,072,344,024

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

176

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
งบแสดงฐานะการเงิ
บริษัท ดุสิตธานี จํากันด (มหาชน) และบริษทั ยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
งบการเงิ
นรวม
2557 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุ

2557

สวนของผูถอื หุน
ทุสวนนของผู
เรือนหุนถอื หุน
จดทะเบี
ทุนเรืทุนอนหุ
น ยน
ทุทุนนจดทะเบี
ที่ออกและชํ
ยน าระแลว
หุทุนนทีทุ่อนอกและชํ
ซื้อคืน าระแลว
สวนเกิ
หุนนทุมูนลซืค้อาคืหุนน
สวนเกิ
สวนเกิ
นมูลนคมูาลหุคนาหุนสามัญ
สสววนเกิ
ซื้อญคืน
นเกินนทุมูลนคหุานหุทุนนสามั
กําไรสะสม
สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน
จัดสรรแลว
กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล
ว
กองทุ
น
วิทยาลัยดุสิตธานี
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํกองทุ
ารองหุ
นซืย้อดุคืสนิตธานี
นวินททุยาลั
ยังไม
ดจัดสรร
สําไรองหุ
นทุนซื้อคืน
องคยัปงระกอบอื
น
่
ของสวนของผูถือหุน
ไมไดจัดสรร
รวมสปวระกอบอื
นของบริ่นษของส
ทั ใหญวนของผูถือหุน
องค
สวนไดวนของบริ
เสียที่ไมมษีอทั ําใหญ
นาจควบคุม
รวมส
รวมส
สวนไดวนของผู
เสียที่ไมถมอื ีอหุํานนาจควบคุม

25

2557

2556

850,000,000
850,000,000
850,000,000
(15,740,202)
850,000,000

850,000,000
850,000,000
850,000,000
(15,740,202)
850,000,000

27
26

(15,740,202)
1,643,000,000
18,365,540
1,643,000,000

(15,740,202)
1,643,000,000
18,365,540
1,643,000,000

1,643,000,000
16,950,268
1,643,000,000

1,643,000,000
16,950,268
1,643,000,000

26
27

18,365,540

18,365,540

16,950,268

16,950,268

27

85,000,000
315,886,655
85,000,000
15,740,202
315,886,655
1,342,695,833
15,740,202
188,338,022
1,342,695,833
4,443,286,050
188,338,022
768,823,664
4,443,286,050
5,212,109,714
768,823,664

85,000,000
269,784,021
85,000,000
15,740,202
269,784,021
1,489,818,299
15,740,202
174,430,154
1,489,818,299
4,530,398,014
174,430,154
737,475,151
4,530,398,014
5,267,873,165
737,475,151

85,000,000

85,000,000

3,222,685,024
3,222,685,024
-

3,339,225,455
3,339,225,455
-

5,267,873,165
9,270,885,985

3,222,685,024
4,284,902,583

3,339,225,455
4,411,569,479

9,065,127,945

9,270,885,985

4,284,902,583

4,411,569,479

25
26
27
26

26
26

รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

5,212,109,714
9,065,127,945

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

177

2556 (บาท)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 นธัเฉพาะกิ
นวาคม จการ
งบการเงิ
2557 31 ธันวาคม 2556

5
5

850,000,000
850,000,000
850,000,000

850,000,000
850,000,000
850,000,000

850,000,000

850,000,000

-

--

-

--

85,000,000

85,000,000

470,146,941
157,587,815
470,146,941
3,222,685,024
157,587,815

598,737,212
145,537,975
598,737,212
3,339,225,455
145,537,975

-

-

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

2557

หมายเหตุ
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนบริการ - คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
รวมตนทุนขายและการใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
รายไดคา บริหารงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รับรูรายไดจากคาเชารับลวงหนา
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น

28

4,789,448,401

1,289,596,732

1,565,733,026

28

(2,948,674,523)
(623,978,659)
(3,572,653,182)
1,216,795,219

(2,967,122,769) (831,755,307)
(565,677,782) (225,424,601)
(3,532,800,551) (1,057,179,908)
1,480,160,407
232,416,824

(929,753,057)
(210,665,633)
(1,140,418,690)
425,314,336

28

117,854,124
9,698,520
14,719,750
25,433,333

28

92,200,743
267,993,750
527,900,220

65,058,775
10,273,333
13,333,350
25,433,333
1,443,565
88,575,642
217,024,115
421,142,113

293,531,868
522,810,662

271,955,336
477,699,035

1,744,695,439

1,901,302,520

755,227,486

903,013,371

(398,808,236)
(1,196,329,815)
(44,939,165)
(4,726,402)
(64,459,175)
(1,709,262,793)

(390,322,421)
(1,177,355,239)
(40,714,334)

(231,577,963)
(575,656,030)
(21,348,488)

(70,932,599)
(1,679,324,593)

(202,732,437)
(548,951,342)
(23,681,303)
(10,242)
(17,417,725)
(792,793,049)

(19,688,496)
(848,270,977)

35,432,646
(22,182,842)
13,249,804

221,977,927
(24,352,457)
197,625,470

(37,565,563)
(6,024,708)
(43,590,271)

54,742,394
1,828,979
56,571,373

(20,644,908)
33,894,712
13,249,804

163,704,524
33,920,946
197,625,470

(43,590,271)

56,571,373

(43,590,271)

56,571,373

(0.24)

1.94

(0.51)

0.67

-

11
28

28, 30
28, 31

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

34

35

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวม
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

(บาท)
5,012,960,958

กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

37

-

62,933,583
610,244
165,734,967
-

-

64,415,042
1,649,384
139,328,579
-

350,694
-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงาน
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงคาหนวยงานตางประเทศ
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
- สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

13,249,804

197,625,470

7,498,013

(2,938,946)

-

-

3,303,402

67,035,446

-

-

16,612,100

59,436,550

15,062,300

51,429,250

(5,571,824)

(10,663,948)

(3,012,460)

(10,285,850)

21,841,691
35,091,495

112,869,102
310,494,572

12,049,840
(31,540,431)

41,143,400
97,714,773

(2,111,964)
37,203,459
35,091,495

240,975,710
69,518,862
310,494,572

(31,540,431)

97,714,773

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

179

(43,590,271)

-

(31,540,431)

56,571,373

-

97,714,773

180

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนรายไดสูงกวาคาใชจายไปกองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร (ขาดทุน)
โอนรายไดสูงกวาคาใชจายไปกองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
การจัดสรรส
นทุจนสํใหาหรั
ผูถบือปหุน
กําไรขาดทุ
นเบ็ดวเสร็
เงิกํานไรปน(ขาดทุ
ผลจานย )
รวมการจั
วนทุจอืน่นใหผูถือหุน
กําไรขาดทุดนสรรส
เบ็ดเสร็

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
โอนรายไดอสูงณกววัานคทีาใช
จายไปกองทุ
ยอดคงเหลื
่ 1 มกราคม
2557นวิทยาลัยดุสิตธานี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
สําหรั
บปดสสรรส
ิ้นสุดววันทุ
นทีน่ 31ใหธัผนูถวาคม
การจั
ือหุน 2557
ยอดคงเหลื
อ ณายวันที่ 1 มกราคม 2557
เงินปนผลจ

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร
โอนรายไดสูงกวาคาใชจายไปกองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
การจั
ือหุน 2556
สําหรั
บปดสสรรส
ิ้นสุดววันทุ
นทีน่ 31ใหธัผนูถวาคม
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
การจัดสรรส
นทุจนสํใหาหรั
ผูถบือปหุน
กําไรขาดทุ
นเบ็ดวเสร็
เงิกํานไรปนผลจาย
รวมการจั
ดสรรส
กําไร (ขาดทุ
น) เบ็วดนทุ
เสร็นจใหอื่นผูถือหุน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

27

27

38

38

27

27

38

38

-

850,000,000

-

(15,740,202) 1,643,000,000

-

-

-

---

-

(15,740,202)
1,643,000,000
-

-

-

850,000,000
-

-

---

-

---

-

(15,740,202)
1,643,000,000
-

850,000,000
-

(15,740,202)
1,643,000,000
(15,740,202) 1,643,000,000

850,000,000
850,000,000

-

-

--

-

-

(15,740,202)
1,643,000,000
-

-

-

--

-

-

(15,740,202) 1,643,000,000

-

850,000,000
-

สวนเกิน
มูลคาหุน
สามัญ

สวนเกิน
หุนทุน
มูลคาหุน
(15,740,202)
1,643,000,000
ซื้อคืน
สามัญ

หุนทุน
ซื้อคืน

-

--

-

-

850,000,000

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว
หมายเหตุ 850,000,000

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแลว

18,365,540

-

18,365,540
-

-

-

---

-

18,365,540
-

18,365,540
18,365,540

18,365,540
-

-

-

--

-

-

18,365,540

8

46,102,634
85,000,000 315,886,655

-

-

- -

--

-

46,102,634
85,000,000
315,886,655
-

-

-

---

-

85,000,000
269,784,021
-

46,284,896
85,000,000
269,784,021
85,000,000 269,784,021

-

-

- -

-

-

46,284,896
85,000,000
269,784,021
-

-

-

--

-

85,000,000 223,499,125
(85,000,000)
163,704,524
(85,000,000)
(1,816,866)
161,887,658

(16,019,832)

(85,000,000)
(20,644,908)
(85,000,000)
4,625,076

(46,102,634)
15,740,202 1,342,695,833

-

(20,644,908)
(46,102,634)
4,625,076
15,740,202
1,342,695,833
(16,019,832)

-

---

15,740,202
1,489,818,299
(85,000,000)
(85,000,000)

(46,284,896)
15,740,202
1,489,818,299
15,740,202 1,489,818,299

-

163,704,524
(46,284,896)
(1,816,866)
15,740,202
1,489,818,299
161,887,658

-

--

(85,000,000)
15,740,202 1,459,215,537
(85,000,000)

งบการเงินรวม

(72,413,284)

-

-

781,835
(72,413,284)
781,835

781,835

-781,835

-

(73,195,119)
-

(73,195,119)
(73,195,119)

-

32,384,146
(73,195,119)
32,384,146

32,384,146

32,384,146

-

-

(105,579,265)

260,751,306

-

-

13,126,033
260,751,306
13,126,033

13,126,033

-13,126,033

-

247,625,273
-

247,625,273
247,625,273

-

46,703,906
247,625,273
46,703,906

46,703,906

46,703,906

-

-

200,921,367

(85,000,000)
163,704,524
(85,000,000)
77,271,186
240,975,710

(3,115,351)
33,920,946
(3,115,351)
35,597,916
69,518,862

(88,115,351)
197,625,470
(88,115,351)
112,869,102
310,494,572

(2,111,964)

(85,000,000)
(20,644,908)
(85,000,000)
18,532,944

(5,854,946)
33,894,712
(5,854,946)
3,308,747
37,203,459

35,091,495

(90,854,946)
13,249,804
(90,854,946)
21,841,691

-

-

-

188,338,022 4,443,286,050 768,823,664 5,212,109,714

-

(20,644,908) 33,894,712
13,249,804
13,907,868
18,532,944
3,308,747
21,841,691
188,338,022 4,443,286,050 768,823,664 5,212,109,714
13,907,868
(2,111,964) 37,203,459
35,091,495

13,907,868

-13,907,868

174,430,154
4,530,398,014
(85,000,000) 737,475,151
(5,854,946) 5,267,873,165
(90,854,946)
(85,000,000) (5,854,946) (90,854,946)

174,430,154
4,530,398,014
737,475,151
5,267,873,165
174,430,154 4,530,398,014 737,475,151 5,267,873,165

163,704,524 33,920,946 197,625,470
79,088,052
77,271,186 35,597,916 112,869,102
174,430,154 4,530,398,014 737,475,151 5,267,873,165
79,088,052 240,975,710 69,518,862 310,494,572

79,088,052

79,088,052

(85,000,000) (3,115,351) (88,115,351)
95,342,102 4,374,422,304 671,071,640 5,045,493,944
(85,000,000) (3,115,351) (88,115,351)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ผลตาง
การเปลี่ยนแปลงสุทธิ
รวม
สวนเกิน
กองทุน
จากการแปลงคา ในมูลคายุติธรรม องคประกอบอื่น รวมสวนของ สวนไดเสีย
รวม
ทุนหุนทุน ทุนสํารอง
วิทยาลัย
สํารอง งบการเงิ
ยังไมนไรวม
ด
หนวยงาน
ของเงินลงทุน
ของ
ผูถือหุน
ที่ไมมีอํานาจ
สวนของ
องคประกอบอื่นเผืของส
หุน ถือหุน ของบริษทั
ซื้อคืน
ตามกฎหมาย ดุสิตธานีกําไรสะสม
หุนทุนซื้อคืน
จัดสรร
ตางประเทศ
่อขายวนของผูสถวือนของผู
ควบคุม
ผูถือหุน
ผลต
า
ง
การเปลี
ย
่
นแปลงสุ
ท
ธิ
รวม
(บาท)
สวนเกิน
กองทุน
จากการแปลงคา ในมูลคายุติธรรม องคประกอบอื่น รวมสวนของ สวนไดเสีย
รวม
ทุนหุนทุน ทุนสํารอง
วิทยาลัย
สํารอง
ยังไมได
หนวยงาน
ของเงินลงทุน
ของ
ผูถือหุน
ที่ไมมีอํานาจ
สวนของ
18,365,540
85,000,000 223,499,125
200,921,367
95,342,102
671,071,640
5,045,493,944
ซื้อคืน
ตามกฎหมาย
ดุสิตธานี หุน15,740,202
ทุนซื้อคืน 1,459,215,537
จัดสรร
ต(105,579,265)
างประเทศ
เผื
่อขาย
สวนของผู
ถือหุน 4,374,422,304
ของบริษทั
ควบคุม
ผูถือหุน
(บาท)

กําไรสะสม
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รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
เงินปนผลจาย
รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
ขาดทุน
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
38

1,643,000,000

-

-

850,000,000

-

1,643,000,000

1,643,000,000

-

-

1,643,000,000

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

-

850,000,000

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

-

-

850,000,000

ทุนเรือนหุนที่
ออกและชําระแลว

850,000,000

38

หมายเหตุ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
เงินปนผลจาย
รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

9

16,950,268

-

-

16,950,268

16,950,268

-

-

16,950,268

สวนเกินทุน
หุนทุนซื้อคืน

85,000,000

-

-

85,000,000

85,000,000

-

-

-

(43,590,271)
470,146,941

12,049,840
12,049,840
157,587,815

(43,590,271)
-

-

145,537,975

-

41,143,400
41,143,400
145,537,975

-

104,394,575

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
การเปลี่ยนแปลงสุทธิ
ในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย

(85,000,000)
(85,000,000)

598,737,212

56,571,373
598,737,212

-

56,571,373

(85,000,000)
(85,000,000)

627,165,839

ยังไมไดจัดสรร

กําไรสะสม

85,000,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(43,590,271)
12,049,840
(31,540,431)
3,222,685,024

(85,000,000)
(85,000,000)

3,339,225,455

56,571,373
41,143,400
97,714,773
3,339,225,455

(85,000,000)
(85,000,000)

3,326,510,682

รวมสวน
ของผูถือหุน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

35,432,646

221,977,927

รายการปรับปรุง
รับรูรายไดคาเชารับลวงหนา

(25,433,333)

(25,433,333)

ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

(9,698,520)
(14,719,750)
(7,536,388)

(10,273,333)
(13,333,350)

คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหนายภาษีหัก ณ ที่จาย
คาตัดจําหนายคาเชาจายลวงหนา
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

641,144,788
13,889,673

15
14
17

13,883,363
202,805
105,337,149
31,716,553
(92,200,743)

16
24

สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรจากการปดกิจการของบริษัทยอย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

-

15

5,950,992
584,297,884
11,173,298
10,920,934
12,350,375
103,754,564
30,424,136
(88,575,642)
(71,298)

4,726,402
44,824,392

(1,443,565)
29,533,016

(5,316,815)

(3,878,974)
294,131

(37,565,563)
-

54,742,394
-

(610,244)
(165,734,967)
(4,931,319)

(1,649,384)
(139,328,579)
(19,260,447)

222,798,162
15,451,818

207,470,772
15,752,597

10,855,924

8,790,752

855,800
74,066,640
11,502,595

-

74,066,640
10,402,107

-

-

-

(71,298)

10,242
1,951,409

(350,694)
8,481,014

โอนกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

17

ตนทุนทางการเงิน

-

-

294,131

237,765
64,459,175
800,949,162

70,932,599
938,600,361

17,417,725
146,068,222

19,688,496
239,028,501

5,350,888

(33,038,198)

6,930,943

26,573,650

4,029,783
5,289,442

(648,185)
(22,243,358)

878,022
2,391,761

2,449,464
(20,218,835)

(161,562)

(3,143,133)

64,605

128,248

-

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

56,426,840

55,317,055

9,039,094

(15,684,555)

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
จายคืนสํารองผลประโยชนพนักงาน
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

12,179,370
(2,385,318)
(1,824,432)

5,674,139
(11,058,124)
3,529,813

12,179,370
4,364,433
(1,950,801)

5,674,139
(7,301,354)
3,666,435

(22,810,949)
857,043,224

(8,086,594)
171,879,055

(3,660,010)
230,655,683

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจายลวงหนา
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

11,334,912
(10,050,402)
858,327,734

(15,095,115)
917,895,255
4,854,120

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจายเพื่อเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
เงินปนผลรับ
เงินสดจายชําระคาหุนของบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อซื้อหุนกิจการรวมคา

9,819,970
-

(90,938,796)
(456,587)
90,469,120
14,719,750

เงินสดรับคืนจากการปดกิจการของเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

เงินสดจายคาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
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(40,002,208)
(121,208)
87,887,800
13,333,350

-

90,469,120
75,265,848
(57,199,911)

-

-

-

(480,889,757)

1,649,384

-

-

-

(10,079,347)
220,576,336

-

-

(185,862)
5,007,035
(545,668,061)
(9,867,986)

-

-

-

(517,661,709)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

598,321
(1,800,000)

-

(11,485,220)
(18,264,543)

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

8,727,383

-

(283,546)
731,923
(511,973,780)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(52,511,397)
870,237,978

9,289,063
(10,662,636)
170,505,482

(195,589)
1,077,863
(133,844,461)
(5,424,467)
-

(31,053,276)

87,887,800
51,440,779
(50,078,582)
(3,750,357)
5,071,238
(262,036)
1,907,593
(233,598,996)
(7,133,688)
-

(146,866,865)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
สําหรับปส้นิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)
489,500,000
(513,200,000)
(8,514,948)

653,989,323

455,500,000

564,200,000

(647,173,253)

(473,200,000)

(530,400,000)

(772,071)

(493,563)

-

-

50,134,000
(191,698,247)

(150,232,715)

-

-

(699,050)

(284,459)

-

-

-

-

จายดอกเบี้ย
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(68,773,018)
(90,854,946)

(67,799,626)
(88,115,351)

(17,580,559)
(85,000,000)

(19,644,301)
(85,000,000)

(334,179,230)

(299,825,185)

(120,979,609)

(71,128,760)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

6,486,795
878,236,303

89,523,036
780,724,482

18,472,597
161,397,713

2,580,711
158,817,002

5,104,025
889,827,123

7,988,785
878,236,303

179,870,310

161,397,713

-

-

-

-

30,668,477

45,710,770

10,369,852

28,982,532

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศ
คงเหลือสิ้นป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้คาจัดหาสินทรัพย

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
12
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในกิจการรวมคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินมัดจําเพื่อใหไดสิทธิในการบริหารโรงแรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาว
รายไดคาเชารับลวงหนา
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ทุนเรือนหุน
หุนทุนซื้อคืน
สํารอง
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนงานดําเนินงาน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร

185
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
คาใชจายตามลักษณะ
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
เงินปนผล
รายไดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เรื่องอื่น ๆ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
การจัดประเภทรายการใหม
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีสํานักงานใหญอยูที่
946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2518
ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก กลุมทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย และผูเกี่ยวของ (ถือหุนรอยละ 49.93)
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม รับจางบริหารโรงแรมและการศึกษา
รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28

2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของ
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของกลุมบริษัท และมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
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เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
15

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน (ตอ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน
สวนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 44
(ข) เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินดังตอไปนี้
-

สินทรัพยทางการเงินเผื่อขายวัดมูลคาดวยราคายุติธรรม
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนพนักงานที่กาํ หนดไว
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน (ตอ)

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยาง
อื่น
(ง)

การประมาณการและใชวจิ ารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ
และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่
เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 และ 35
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24

3

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบนั และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษี
การวัดมูลคาของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน

นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน (รวมกันเรียกวา
“กลุมบริษัท”) และสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ตอ)
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชน
จากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมบริษัท
ผลขาดทุนในบริษัทยอยจะตองถูกปนสวนไปยังสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมแมวาการปนสวนดังกลาวจะทําให
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
กิจการที่ควบคุมรวมกัน เปนกิจการที่กลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว
ในสัญญาและไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทในการตัดสินใจเชิงกลยุทธทางการเงินและการดําเนินงาน งบ
การเงินรวมไดรวมสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย แตละรายการของกิจการที่ควบคุมรวมกันเฉพาะสัดสวน
ของกลุมบริษัทซึ่งรวมกับรายการทีค่ ลายคลึงกัน โดยใชเกณฑรวมแตละบรรทัดของกิจการที่ควบคุมรวมกัน นับแต
วันที่มีการรวมควบคุมจนถึงวันที่การรวมควบคุมสิ้นสุดลง
การสูญเสียอํานาจควบคุม
เมื่อมีการสูญเสียอํานาจควบคุม กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินในบริษัทยอย สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของเจาของที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
สูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมที่ยังคงเหลืออยูใหวัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเปนเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
หรือเปนสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยูกับระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู
บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
ถูกสันนิษฐานวามีอยูเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นในอัตราตั้งแตรอยละ 20 ถึง รอยละ 50
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)
เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย (เงินลงทุนตามวีธีสวนไดเสียของบริษัทที่ถูก
ลงทุน) โดยรับรูรายการเริ่มแรกดวยราคาทุน รวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อที่เกิดจากการทํารายการดังกลาว
งบการเงินรวมไดรวมสวนแบงของกลุมบริษัทในกําไรหรือขาดทุน และ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทที่ถูก
ลงทุนนับจากวันที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญนั้นสิ้นสุดลง เมื่อสวนแบงผล
ขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับมีจํานวนเกินกวาสวนไดเสียในบริษัทที่ไปลงทุนนั้น มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของ
กลุมบริษัท จะถูกทอนลงจนเปนศูนยและจะไมรับรูสวนแบงผลขาดทุนอีกตอไป เวนแตกรณีที่กลุมบริษัทมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรือตองจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนในนามของผูถูกลงทุน
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมา
จากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมา
จากรายการกับบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่
เมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น

(ข) เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ตอ)
หนวยงานในตางประเทศ
สินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
คาความนิยมและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานในตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคา บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการผลตาง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป
เมื่อมีการชําระหนี้รายการที่เปนตัวเงินที่เปนลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งรายการดังกลาว
มิไดคาดหมายวาจะมีแผนการชําระหนี้หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล กําไรและขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกลาวจะถูกพิจารณาเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน
ตางประเทศ และรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของ
ผูถือหุน จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวน
หนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด
(ง)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)

(จ) สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนสินคาประกอบดวยราคาทุนที่ซื้อ ตนทุนแปลงสภาพ
หรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน
มู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ เป น การประมาณราคาที่ จ ะขายได จ ากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด ว ยค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น
โดยประมาณในการขาย
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชี
โดยใชวิธีราคาทุน การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย และการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินรวมใชวิธีรวมตามสัดสวน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพย
หมุนเวียนและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในงบกําไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งกลุมบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด เงิน
ลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือตั้งใจถือ
ไวจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลคายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากสกุลเงินตราตางประเทศของ
รายการที่ เ ป น ตั ว เงิ น บั น ทึ ก โดยตรงในส ว นของผู ถื อ หุ น ส ว นผลขาดทุ น จากการด อ ยค า และผลต า งจากการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศรับรูในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุน
สะสมที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย
จะตองบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
21
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันที่
รายงาน
การจําหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมด

(ช) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจาก มูลคาที่
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ
หรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเอง
รวมถึงตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรงและตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอม
ใชงานและรวมถึงตนทุนการกูยืม
คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อาคารในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา

ตามอายุสญ
ั ญาเชา
5 - 30 ป
3 - 20 ป
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
การรับรูและการวัดมูลคา
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน แสดงดวยราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการ
กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย
เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะ
สถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟทแวรซึ่งไมสามารถทํางาน
ไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟทแวรนั้นใหถือวา ลิขสิทธิ์ซอฟทแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสทุ ธิในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินที่เชานั้น ๆ ใหจัด
ประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน สวนที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพย
ดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หัก
ดว ยค า เสื่ อ มราคาสะสมและขาดทุ นจากการด อ ยค า ค า เช า ที่ ชํ า ระจะแยกเป น ส ว นที่ เ ป นค า ใช จ า ยทางการเงิ น
และสวนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ตอ)
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตาม
บัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย
หรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง
ไดดังนี้
อาคารในที่เชา
อาคาร
คาตกแตงภายในในที่เชา
คาตกแตงภายใน
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว เครือ่ งเงิน และผาตาง ๆ
ยานพาหนะ

ตามอายุสญ
ั ญาเชา
20 - 50 ป
5 - 20 ป
5 - 20 ป
3 - 20 ป
3 - 20 ป
1 - 10 ป
5 - 10 ป

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้น
รอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)

(ฌ) คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนาแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
คาตัดจําหนาย
สิทธิการเชาตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชา
(ญ) สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา
รายจายภายหลังการรับรูร ายการ
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน
สินทรัพยที่สามารถระบุไดที่เกี่ยวของนั้น คาใชจายอื่นที่เกิดขึ้นภายในรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ
ค าตั ด จํ าหน า ยรั บรู ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส น ตรงซึ่ ง โดยส ว นใหญ จ ะสะท อ นรู ป แบบที่ คาดว า จะได รั บ
ประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยนนั้ ตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเริ่มตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับ
ปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้
คอมพิวเตอรซอฟทแวร

10 ป

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)

(ฎ) การดอยคา
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ในกรณี ที่มีขอ บงชี้จะทําการประมาณมูล คาสินทรัพยที่คาดวาจะได รับคืน สินทรั พยไมมี ตัว ตนที่มีอายุ การให
ประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทุกป ในชวงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึก
ในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่
เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
นั้น ๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยที่ถือไวจนกวาจะครบกําหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัด
จําหนาย คํานวณโดยการหามูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง สําหรับลูกหนี้ระยะสั้นไมมีการคิดลด
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย
สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
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การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยทาง
การเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะ
ถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพยทางการเงินที่เปนตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การ
กลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่
ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการ
ดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกิน
กวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอย
คามากอน

(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(ฐ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฑ) ผลประโยชนพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจายสมทบเปนจํานวนเงินที่
แนนอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกตางหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) และจะไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปน
คาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ
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โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอน ๆ ผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน ทั้งนี้ไดสุทธิจากตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมรับรูและ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ อัตราคิดลดเปนอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบ
กําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุมบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชนที่
คาดวาจะจาย
การคํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับอนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว เมื่อมีการคํานวณผลของผลประโยชนของพนักงานของกลุมบริษัท การรับรูเปนสินทรัพยจํากัด
เพียงยอดรวมของตนทุนในอดีตที่ยังไมรับรูและมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจทีม่ ใี นรูปของการไดรับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขาโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตองการเงินทุนขั้นต่ําสําหรับโครงการตาง ๆ ของกลุมบริษัท ผลประโยชนเชิง
เศรษฐกิจมีใหกับกลุมบริษัท ถาถูกรับรูภายในระยะเวลาของโครงการ หรือการจายชําระของหนี้สนิ ของโครงการ
เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชนในโครงการผลประโยชน สัดสวนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชนที่เกี่ยวของกับตนทุนบริการ
ในอดีตของพนักงานรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชนนั้นเปน
สิทธิขาด ผลประโยชนที่เปนสิทธิขาดจะรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที
กลุมบริษัทรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจายเมื่อ
พนักงานทํางานให
หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชําระสําหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะสั้นหรือการปนสวนกําไร หากกลุม
บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทํางาน
ใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล
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(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สนิ ตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอ ตัวขึ้นอันเปน
ผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อ
ชําระภาระหนี้สินดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตรา
คิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทาง
การเงิน
(ณ) หุนทุนซื้อคืน
เมื่อมีการซื้อคืนหุนทุน จํานวนสิ่งตอบแทนที่จายซื้อรวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงจัดประเภทเปนหุนทุนซื้อคืน
และแสดงเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน และจัดสรรจํานวนเดียวกันนี้จากกําไรสะสมไปเปนสํารองหุนทุนซื้อ
คืนภายใตสวนของผูถือหุน เมื่อมีการจําหนายหุนทุนซื้อคืน จํานวนเงินที่ไดรับรับรูเปนรายการเพิ่มขึ้นในสวนของผู
ถือหุน โดยหักบัญชีหุนทุนซื้อคืนดวยจํานวนตนทุนของหุนทุนซื้อคืนที่จําหนายซึ่งคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้าํ หนัก และโอนจํานวนเดียวกันนี้จากบัญชีสํารองหุนทุนซื้อคืนไปกําไรสะสม สวนเกินทุนจากการจําหนายหุนทุน
ซื้อคืน (“สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน”) แสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน ขาดทุนสุทธิจากการ
จําหนายหรือยกเลิกหุนทุนซื้อคืนนําไปหักจากกําไรสะสมหลังจากที่หักจากสวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืนหมดแลว
(ด) รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
รายไดจากกิจการโรงแรม
รายไดในกิจการโรงแรมจากคาหอง คาอาหารและเครื่องดื่ม และรายไดคาบริการอื่น บันทึกเปนรายไดเมื่อแขกเขา
พักในหอง มีการขายอาหารและเครื่องดื่มและเมื่อมีการใหบริการแลว
รายไดคาบริหาร
รายไดคาบริหารบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง
รายไดคาการศึกษาและจากการสอน
รายไดคาการศึกษาและจากการสอน บันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามระยะเวลาการสอน
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3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)
รายไดคาเชา
รายได คา เช าจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น รั บรู ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส น ตรงตลอดอายุ สั ญ ญาเช า
คาใชจายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่
อาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชานั้นเกิดขึ้น
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสทิ ธิไดรับเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง

(ต) ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมและประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผาน
ไป และสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินที่ถือไวเพื่อขาย ขาดทุนจาก
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง
การเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การคา) รับรูในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา หรือการกอสรางสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยใช
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(ถ) สัญญาเชาดําเนินงาน
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับ
การยืนยันการปรับคาเชา
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)
การจําแนกประเภทสัญญาเชา
ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน
สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นขึ้นอยูกับ
การใชสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงนั้นจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัทมี
สิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย
ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง หรือมีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนที่
เปนองคประกอบอื่นโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไม
สามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ใหรับรูสินทรัพยและหนี้สินในจํานวนที่เทากับมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จาย และตนทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท

(ท) ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษี เงิ นได ของงวดป จจุบันไดแก ภาษีที่คาดวาจะจ ายชํ าระหรื อ ไดรับชํา ระ โดยคํานวณจากกํ าไรหรื อขาดทุ น
ประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผล
แตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับรูสนิ ทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่
ไม ใช ก ารรวมธุ ร กิ จ และรายการนั้ น ไม มี ผ ลกระทบต อ กํ า ไรขาดทุ น ทางบั ญชี ห รื อ ทางภาษี และผลแตกต า งที่
เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมมกี ารกลับรายการในอนาคตอันใกล
การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุม
บริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือ จะจายชําระหนี้สินตามมูล คาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
ในการกํ า หนดมู ล ค า ของภาษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญชี กลุ มบริ ษั ทต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอง
ชําระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมิน
นี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณใน
อนาคต ขอมูลใหม ๆ อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจาย
ที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่ จ ะนํ า สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ของงวดป จ จุ บั น มาหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น และ
ภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกัน หรือหนวยภาษีตางกัน
สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้น กิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สนิ ในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อ เสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

(ธ) กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กลุมบริษัทแสดงกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับหุนสามัญ กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดย
การหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนาย
ระหวางปปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญที่ซื้อคืน
(น) สวนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท จะแสดงถึง
รายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
รวม

12,864,970
764,350,883
112,611,270
889,827,123

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(บาท)
20,205,164
8,685,692
644,843,532
171,184,618
213,187,607
878,236,303
179,870,310

14,694,061
146,703,652
161,397,713

ยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินหยวน
สกุลเงินเปโซ
อื่น ๆ
รวม
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689,129,502
124,862,255
10,642,560
60,797,788
4,395,018
889,827,123
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(บาท)
591,919,130
179,448,390
72,156,664
18,519,530
170,509,215
25,131,764
421,920
878,236,303
179,870,310

160,975,901
421,812
161,397,713

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
5

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(บาท)
309,561,714
68,188,221

ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - คาบริหารและ
คาบริการอื่น ๆ - สุทธิ

253,624,698
39,070,998

44,522,707

50,317,161

66,282,267

ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

36,234,414
(2,740,220)
33,494,194

28,538,080
(610,678)
27,927,402

51,178,166
(4,696,253)
46,481,913

42,208,343
(1,458,207)
40,750,136

40,879,585
(40,879,585)
-

40,879,585
(40,879,585)
-

40,879,585
(40,879,585)
-

40,879,585
(40,879,585)
-

220,385
3,848,208
50,559,875
27,030,026
14,283,517
6,507,527
301,325
428,940,753

2,035,445
927,510
46,140,117
25,411,917
3,654,352
11,854,357
302,729
472,338,250

11,923
39,000
11,358,673
19,899,214
11,594,806
207,890,911

208,000
7,635,511
19,381,442
215,572
209,360,839

ลูกหนี้ - บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด
คอรปอเรชั่น จํากัด (ดูหมายเหตุขอ 42)
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา
ภาษีเงินไดจายลวงหนา
เงินทดรองจาย
เงินมัดจํา
เงินประกันขอคืน
รวม

34

74,887,911

206

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
5

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (ตอ)
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ยอดหนี้ที่คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ
ยอดหนี้ที่คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือนขึ้นไป
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

207

9,328,806
9,328,806
9,328,806

2,028,414
2,028,414
2,028,414

10,461,633
10,461,633
10,461,633

2,260,230
2,260,230
2,260,230

246,745,914
3,396,102
361,632
2,479,577
252,983,225
(8,687,333)
244,295,892
253,624,698

308,354,469
5,069,020
769,784
3,053,815
317,247,088
(9,713,788)
307,533,300
309,561,714

58,046,808
288,028
1,201,456
59,536,292
(1,809,704)
57,726,588
68,188,221

73,817,028
1,192,229
75,009,257
(2,381,576)
72,627,681
74,887,911
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
5

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (ตอ)
การวิเคราะหอายุของลูกหนีอ้ ื่น - คาบริหารและคาบริการอื่น ๆ มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ยอดหนี้ที่คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือนขึ้นไป

-

-

41,703,490
3,912,900
1,593,241
27,040
47,236,671
(1,567,108)
45,669,563

48,134,665
7,157,779
1,270,855
37,501
56,600,800
(2,326,972)
54,273,828

36,498,602
1,869,956
2,101,795
5,600,392
46,070,745
(6,999,747)
39,070,998

40,353,189
3,040,503
7,686,390
7,280,635
58,360,717
(13,838,010)
44,522,707

3,541,725
829,293
1,643,788
5,321,969
11,336,775
(6,689,177)
4,647,598

8,140,029
2,575,542
7,623,351
7,196,323
25,535,245
(13,526,806)
12,008,439

39,070,998

44,522,707

50,317,161

66,282,267

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ
ยอดหนี้ที่คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือนขึ้นไป
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - คาบริหารและ
คาบริการอื่น ๆ - สุทธิ

36
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
5

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (ตอ)
ยอดลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
อื่น ๆ
รวม

6

280,109,855
73,464,678
75,366,220
428,940,753

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

317,140,794
81,002,242
74,195,214
472,338,250

180,568,210
11,081,623
16,241,078
207,890,911

177,760,566
31,600,273
209,360,839

สินคาคงเหลือ
งบการเงินรวม
2557
2556
อาหารและเครื่องดื่ม
อุปกรณการศึกษา
วัสดุแผนกชาง
วัสดุอื่น ๆ
สินคาเพื่อขาย
รวม

7

(บาท)

43,411,534
751,243
6,241,091
27,780,301
7,796,207
85,980,376

(บาท)

39,623,116
1,068,469
7,817,639
33,061,103
8,424,045
89,994,372

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
14,140,726
723,198
6,497,062
2,537,150
23,898,136

13,883,107
710,999
7,438,574
2,743,478
24,776,158

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ
ลูกหนี้ภาษีมูลคาเพิ่ม
เงินจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวม

209

19

งบการเงินรวม
2557
2556
53,178,956
926,522
54,105,478

37

(บาท)

33,640,465
25,270,104
484,351
59,394,920

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,588,629
1,588,629

3,979,680
25,270,815
29,250,495

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
8

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินฝากธนาคารของบริษัทยอยแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 1,955,785 บาท และ
1,499,197 บาท ตามลําดับ ไดนําไปวางเปนหลักประกันในการออกหนังสือค้ําประกันโดยธนาคารดังกลาว (ดูหมายเหตุ
ขอ 41 (ค))

9

เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2557
2556
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ ขาย
ราคาทุน
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยเผื่อขาย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

64,991,858

64,991,858

140,499,931

140,499,931

310,204,642
375,196,500

293,592,542
358,584,400

196,984,769
337,484,700

181,922,469
322,422,400

รายการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของเงินลงทุนเผื่อขายมีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
หลักทรัพยเผื่อขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

358,584,400

299,147,850

322,422,400

270,993,150

16,612,100
375,196,500

59,436,550
358,584,400

15,062,300
337,484,700

51,429,250
322,422,400
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
10

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาด
หัก ขาดทุนจากการดอยคา
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

23,470,850
(23,470,850)
-

23,470,850
(23,470,850)
-

20,000,000
(20,000,000)
-

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เปนสกุลเงินบาท
ไมมกี ารซื้อและจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

211

39

20,000,000
(20,000,000)
-

212

11

(1)

SGD

25.01

-

บาท 4,094,000,000

30.02

2557

2556

SGD

-

บาท 4,094,000,000

ทุนชําระแลว

1,311,945,283

1,311,945,283

1,310,213,660

1,310,213,660

มูลคาวิธีสวนไดเสีย
2557
2556

(บาท)

1,229,202,500

1,229,202,500

2557

2556

1,229,202,500

1,229,202,500

ราคาทุน

90,469,120

90,469,120

87,887,800

87,887,800

เงินปนผลรับ
2557
2556

Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. ไดจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000 ดอลลารสงิ คโปร ในระหวางป 2557 บริษัทดังกลาวไดเรียก
และรับชําระคาหุนแลว จํานวน 100 ดอลลารสงิ คโปร (31 ธันวาคม 2556: บริษัทดังกลาวยังไมมกี ารเรียกชําระทุนจดทะเบียน) ตอมาในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 บริษัทไดยกเลิก
สัญญารวมทุนและขายเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 19)

บริษัทรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดุสิตธานี 30.02
Dusit Thani Laguna
Singapore Pte. Ltd. (1)
รวม

สัดสวนความเปน
เจาของ
2557
2556
(รอยละ)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปนผลรับสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทรวม

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11

เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
2557

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556
(บาท)

บริษัทรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับโอนจากเงินจายลวงหนาให
แกบริษัทรวม
สวนแบงกําไรสุทธิของเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
ขายเงินลงทุนบริษัทรวม
รายไดเงินปนผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

213

1,310,213,660

1,309,525,818

1,229,202,500

1,229,202,500

632

-

632

-

92,200,743
(632)
(90,469,120)
1,311,945,283

88,575,642
(87,887,800)
1,310,213,660

(632)
1,229,202,500

1,229,202,500
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11

เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี ซึ่งเปนบริษัทรวมที่กลุม
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสีย
สัดสวน
ความเปน
เจาของ
(รอยละ)

สินทรัพย
รวม

ป 2557
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดุสิตธานี

30.02

4,388,512,962

18,928,628

389,305,235

307,068,414

ป 2556
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดุสิตธานี

30.02

4,392,868,483

29,034,163

388,336,559

295,011,463

หนี้สิน
รวม

รายได
รวม

กําไร
สุทธิ

(บาท)

42

214

215

12

บริษัทยอย
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด
(มหาชน) (1)
Philippine Hoteliers, Inc.(1)
บริษัท แลนดมารค โฮเต็ล จํากัด
บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด
(มหาชน)
DMS Property Investment Pvt. Ltd.(3)
วิทยาลัยดุสิตธานี(3)
บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด
Dusit Overseas Co., Ltd.(2)
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด
Dusit USA Management Inc.
99.99
84.04
88.00
99.88
99.99
2.75
47.73
86.79
99.99
99.99
99.99
100.00

99.99
84.04
88.00
99.88
99.99
2.75
47.73
86.79
99.99
99.99
99.99
100.00

สัดสวนความเปนเจาของ
2557
2556
(รอยละ)

บาท
USD
บาท
บาท
HKD
บาท
USD

บาท
PHP
บาท
บาท

825,000,000
364,870,100
10,000,000
8,000,000

43

40,109,974
49,999,930
3,999,960
1,243,600

9,988,000
7,999,930

บาท 800,000,000 799,999,300

825,000,000 บาท 825,000,000
38,500,000 USD 38,500,000
217,715,882 บาท 217,715,882
50,000,000 บาท 50,000,000
33,000 HKD
33,000
4,000,000 บาท 4,000,000
40,000 USD
40,000

บาท 825,000,000
PHP 364,870,100
บาท 10,000,000
บาท 8,000,000

บาท 800,000,000

40,109,974
49,999,930
3,999,960
1,243,600

9,988,000
7,999,930

799,999,300

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแลว
ราคาทุน
2557
2556
2557
2556
(บาท)

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปนผลรับสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

568,189
999,990
-

-

35,999,968

3,999,960
-

-

23,999,979

เงินปนผลรับ
2557
2556

216

12

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(4)

สัดสวนความเปนเจาของ
2557
2556
(รอยละ)
99.99
99.99
99.99
บาท
บาท

68,000,000 บาท
30,000,000 บาท

40,800,000
-

67,999,970
29,999,925
1,011,340,589
(9,988,000)
1,001,352,589

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแลว
ราคาทุน
2557
2556
2557
(บาท)

40,799,982
954,140,676
(9,988,000)
944,152,676

2556

37,568,147

2557

2556
27,999,939

เงินปนผลรับ

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ถือหุนรอยละ 84.05 ของหุนในบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) และรอยละ 88.01 ของหุนใน Philippine Hoteliers, Inc.
บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด ถือหุนรอยละ 100.00 ของหุนใน Dusit Overseas Co., Ltd.
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 55.00 ของหุนใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. และใบหุนของบริษัทดังกลาวไดนําไปวางไวเปน
หลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 20 และขอ 22) และถือหุนรอยละ 100.00 ในวิทยาลัยดุสิตธานี
บริษัท ดุสิต ไชนา แคปปตอล จํากัด ไดจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยดังกลาวไดเรียกและรับชําระคาหุนแลวรอยละ 100.00
และ รอยละ 60.00 ตามลําดับ
บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด ไดจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยดังกลาวไดเรียกและรับ
ชําระคาหุนแลวรอยละ 25.00

บริษัท ดุสิต ไชนา แคปปตอล จํากัด
บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด(5)
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอยในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)
บริษัทยอย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลงทุนเพิ่ม
เพิ่มจากการชําระคาหุน
ลดลงจากการปดกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

217

944,152,676
29,999,925
27,199,988
1,001,352,589

45

907,109,034
42,043,582
(4,999,940)
944,152,676

218

13

(1)

49.99
50.00
44.99

49.99
50.00
44.99

CNY

บาท
INR
30,000,000 CNY

40,000,000 บาท
28,600,000 INR

2557

ทุนชําระแลว

18,073,574

40,000,000
28,600,000

2556

29,830,302

19,999,400
9,830,902

2557

ราคาทุน

29,830,302

19,999,400
9,830,902

2556
(บาท)

24,999,250

24,999,250
-

2557

เงินปนผลรับ

11,999,640

11,999,640
-

2556

Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ถือหุนโดย บริษัท ดุสิต ไชนา แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทถือหุนในอัตรารอยละ 45.00 กิจการรวม
คาดังกลาวไดจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กิจการรวมคาดังกลาวไดเรียกและรับชําระคาหุนแลวรอยละ 100.00 และ รอยละ 60.00
ตามลําดับ

กิจการรวมคา
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd. (1)
รวม

สัดสวนความเปนเจาของ
2557
2556
(รอยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในกิจการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปนผลรับสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

เงินลงทุนในกิจการรวมคา

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
รับโอนจากที่ดนิ
เพิ่มขึ้น
อาคารและอุปกรณ 31 ธันวาคม 2556
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2556
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
ในที่เชา
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
ในที่เชา
รวม
อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน - สุทธิ

214,945,361
2,874,978
110,783,773

-

688,108
26,515,388

214,945,361
3,563,086
137,299,161

6,592,402
335,196,514

185,862
185,862

1,622,333
28,825,829

8,400,597
364,208,205

(2,806,595)
(54,696,579)

(68,327)
(10,705,400)

(688,094)
(15,653,546)

(3,563,016)
(81,055,525)

(4,544,286)
(62,047,460)

(399,571)
(11,173,298)

(1,183,281)
(17,524,921)

(6,127,138)
(90,745,679)

273,149,054

(10,987,436)

11,300,908

273,462,526

คาเสื่อมราคาสําหรับป

219

11,173,298
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ตอ)
งบการเงินรวม
รับโอนจากที่ดนิ
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
อาคารและอุปกรณ 31 ธันวาคม 2557
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
ในที่เชา
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
ในที่เชา
รวม
อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน - สุทธิ

214,945,361
3,563,086
137,299,161

2,592
274,843

-

214,945,361
3,565,678
137,574,004

8,400,597
364,208,205

6,111
283,546

-

8,406,708
364,491,751

(3,563,016)
(81,055,525)

(2,592)
(13,352,665)

-

(3,565,608)
(94,408,190)

(6,127,138)
(90,745,679)

(534,416)
(13,889,673)

-

(6,661,554)
(104,635,352)

273,462,526

(13,606,127)

-

259,856,399

คาเสื่อมราคาสําหรับป

13,889,673

48
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนไปยังที่ดิน
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
อาคารและอุปกรณ 31 ธันวาคม 2556
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2556
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
ในที่เชา
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
ในที่เชา
รวม
อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน - สุทธิ

144,571,625
4,053,268
156,187,738

-

(67,626)
(2,605,892)

144,571,625
3,985,642
153,581,846

9,294,252
314,106,883

262,036
262,036

(159,441)
(2,832,959)

9,396,847
311,535,960

(3,956,859)
(77,113,595)

(96,330)
(15,092,934)

67,625
1,538,406

(3,985,564)
(90,668,123)

(6,406,730)
(87,477,184)

(563,333)
(15,752,597)

116,291
1,722,322

(6,853,772)
(101,507,459)

226,629,699

(15,490,561)

(1,110,637)

210,028,501

คาเสื่อมราคาสําหรับป

221

15,752,597

49

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนไปที่ดิน
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
อาคารและอุปกรณ 31 ธันวาคม 2557
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
ในที่เชา
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
ในที่เชา
รวม
อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน - สุทธิ

144,571,625
3,985,642
153,581,846

195,589

(483)
(18,637)

144,571,625
3,985,159
153,758,798

9,396,847
311,535,960

195,589

(1,139)
(20,259)

9,395,708
311,711,290

(3,985,564)
(90,668,123)

(14,859,440)

483
12,789

(3,985,081)
(105,514,774)

(6,853,772)
(101,507,459)

(592,378)
(15,451,818)

903
14,175

(7,445,247)
(116,945,102)

210,028,501

(15,256,229)

(6,084)

194,766,188

คาเสื่อมราคาสําหรับป

15,451,818

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ไดประเมินราคาโดยบริษัทผูประเมินราคา
อิสระ โดยพิจารณาราคาตลาด ตามเกณฑของสินทรัพยที่ใชงานอยูในปจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่แสดงอยูในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มีจํานวน 764,416,821 และ 661,491,443 บาท ตามลําดับ

50
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15

ราคาทุน
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
คาตกแตงภายใน
คาตกแตงภายในในที่เชา
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
สินทรัพยระหวางกอสราง
รวม
23,848,416
55,960,357
92,020,421
4,596,081
6,789,201
3,658,709
20,085,769
303,588,449
510,547,403

142,786,005
119,135,668
9,329,039,201

เพิ่มขึ้น

481,558,176
8,921,388
1,350,593,260
3,045,087,480
1,031,092,836
1,405,469,097
447,112,048
1,208,569,083
88,714,160

ณ วันที่
1 มกราคม 2556

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 ประกอบดวย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

51

(1,331,337)
(54,803,753)

(3,925,234)
(5,114,041)
(41,484,141)
(2,949,000)

ขาย

(10,644,725)
(544,014)
(91,482,915)

(8,182,244)
(2,764,016)
(19,590,316)
(21,751,024)
(28,006,576)
-

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี
(บาท)

งบการเงินรวม

(345,653,582)
(46,387,672)

4,308,558
62,709,672
70,235,033
79,503,614
32,800,174
49,708,859
-

3,461,212
(538,396)
149,447,875

(12,324)
19,490
122,616,373
24,210,405
(1,823,045)
128,970
24,303
1,360,887

154,356,924
75,988,125
9,796,360,139

481,558,176
8,909,064
1,342,813,830
3,251,497,925
1,156,794,274
1,511,934,922
484,637,273
1,237,084,870
90,784,756

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลีย่ น
สินทรัพย
ณ วันที่
ในการแปลงคา
โอนระหวางกัน หนวยงานตางประเทศ 31 ธันวาคม 2556

224

15

คาเสื่อมราคาสําหรับป

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
คาตกแตงภายใน
คาตกแตงภายในในที่เชา
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หัก คาเผื่อการดอยคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(219,927)
(42,728,155)
(141,650,376)
(68,075,799)
(162,093,234)
(37,692,201)
(98,725,995)
(7,500,223)
(25,611,974)
(584,297,884)
(73,750,481)
(73,750,481)

(62,223,529)
(4,173,952,208)
5,155,086,993
(87,813,026)
5,067,273,967

เพิ่มขึ้น

(7,561,643)
(754,895,936)
(874,264,634)
(405,139,564)
(1,139,660,974)
(104,856,755)
(762,836,218)
(62,512,955)

ณ วันที่
1 มกราคม 2556

52

1,229,846
51,240,282
(3,563,471)
(3,563,471)

2,095,500
4,976,255
39,989,685
2,948,996

ขาย

11,793,048
61,949,899
(29,533,016)
3,878,974
(25,654,042)

3,787,373
1,984,413
20,209,654
24,175,411
-

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี
(บาท)

งบการเงินรวม

16,585,725
(29,801,947)
(29,801,947)

688,094
(939,196)
1,183,281
15,653,546
-

สินทรัพย
โอนระหวางกัน

(1,136,747)
(6,464,313)
142,983,562
142,983,562

8,217
(4,445,600)
(36,678)
(384,369)
(25,078)
(8,191)
(435,867)

584,297,884

(75,949,356)
(4,634,938,499)
5,161,421,640
(83,934,052)
5,077,487,588

(7,773,353)
(791,741,218)
(1,019,672,516)
(467,230,569)
(1,240,755,957)
(142,574,034)
(821,741,447)
(67,500,049)

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลีย่ น
ณ วันที่
ในการแปลงคา
หนวยงานตางประเทศ 31 ธันวาคม 2556
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ราคาทุน
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
คาตกแตงภายใน
คาตกแตงภายในในที่เชา
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
สินทรัพยระหวางกอสราง
รวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2,164,677
57,427,055
53,342,782
64,467,205
6,619,762
4,009,343
6,220,179
18,825,257
288,797,272
501,873,532

154,356,924
75,988,125
9,796,360,139

เพิ่มขึ้น

481,558,176
8,909,064
1,342,813,830
3,251,497,925
1,156,794,274
1,511,934,922
484,637,273
1,237,084,870
90,784,756

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

53

(469,416)
(146,928,194)

(5,404,038)
(24,479,097)
(55,558,313)
(12,053,020)
(46,196,658)
(2,767,652)

ขาย

(34,224,995)
(263,875,304)

(6,860,504)
(132,477,939)
(4,309,336)
(84,685,733)
(1,309,070)
(7,727)
-

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี
(บาท)

งบการเงินรวม

(191,029,252)
(147,888)

25,368,096
41,468,413
28,176,087
20,912,522
29,841,811
45,114,435
-

(35,663)
781,823
5,210,347

(6,758)
4,482,697
1,889,381
(1,911,788)
(35,158)
45,813

138,452,107
174,537,968
9,892,492,632

481,558,176
8,902,306
1,358,082,061
3,222,398,151
1,211,414,091
1,455,158,815
507,701,598
1,240,004,263
94,283,096

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลีย่ น
สินทรัพย
ณ วันที่
ในการแปลงคา
โอนระหวางกัน หนวยงานตางประเทศ 31 ธันวาคม 2557
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คาเสื่อมราคาสําหรับป

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
คาตกแตงภายใน
คาตกแตงภายในในที่เชา
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หัก คาเผื่อการดอยคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(217,359)
(38,738,217)
(180,189,884)
(124,857,820)
(117,048,465)
(43,833,457)
(102,242,336)
(7,900,244)
(26,117,006)
(641,144,788)
(139,271,256)
(139,271,256)

(75,949,356)
(4,634,938,499)
5,161,421,640
(83,934,052)
5,077,487,588

เพิ่มขึ้น

(7,773,353)
(791,741,218)
(1,019,672,516)
(467,230,569)
(1,240,755,957)
(142,574,034)
(821,741,447)
(67,500,049)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

54

380,595
141,469,868
(5,458,326)
(5,458,326)

4,587,159
22,975,114
54,535,311
10,195,102
46,152,538
2,644,049

ขาย

19,168,889
219,050,912
(44,824,392)
5,316,816
(39,507,576)

770,005
109,798,573
2,218,319
85,783,466
1,309,068
2,592
-

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี
(บาท)

งบการเงินรวม

(147,888)
(147,888)

-

สินทรัพย
โอนระหวางกัน

(110,076)
1,294,609
6,504,956
6,504,956

4,762
1,425,712
(1,022,977)
1,075,226
2,649
(80,687)

641,144,788

(82,626,954)
(4,914,267,898)
4,978,224,734
(78,617,236)
4,899,607,498

(7,985,950)
(825,122,271)
(1,088,638,115)
(567,917,933)
(1,216,410,419)
(174,900,672)
(877,828,653)
(72,836,931)

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลีย่ น
ณ วันที่
ในการแปลงคา
หนวยงานตางประเทศ 31 ธันวาคม 2557
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ราคาทุน
อาคารในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
สินทรัพยระหวางกอสราง
รวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8,894,126
143,106,060
220,036,452

54,927,640
42,628,469
2,924,147,411

55

61,204,563
6,789,203
42,500

เพิ่มขึ้น

353,064,970
1,218,251,081
1,211,991,667
43,283,584

ณ วันที่
1 มกราคม 2556

(1,219,828)
(42,703,969)

(41,484,141)
-

(9,313,026)
(58,707,391)

(21,751,024)
(27,643,341)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตัดจําหนาย
ขาย
ออกจากบัญชี
(บาท)

(172,726,408)
(15,574,934)

67,626
78,561,710
78,522,138
-

สินทรัพย
โอนระหวางกัน

53,288,912
13,008,121
3,027,197,569

353,132,596
1,294,782,189
1,269,659,667
43,326,084

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
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คาเสื่อมราคาสําหรับป

คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(14,919,682)
(89,767,698)
(94,224,268)
(1,725,224)
(6,833,900)
(207,470,772)
12,565,680

(32,995,320)
(2,076,719,747)
847,427,664

เพิ่มขึ้น

(277,225,302)
(938,917,452)
(789,598,396)
(37,983,277)

ณ วันที่
1 มกราคม 2556

1,157,385
41,147,069
(1,556,900)

39,989,684
-

ขาย
(บาท)

6,522,259
50,226,377
(8,481,014)

19,528,707
24,175,411
-

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(1,722,322)
(17,297,256)

(67,625)
(116,291)
(1,538,406)
-

สินทรัพย
โอนระหวางกัน

207,470,772

(32,149,576)
(2,194,539,395)
832,658,174

(292,212,609)
(969,283,050)
(861,185,659)
(39,708,501)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
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ราคาทุน
อาคารในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
สินทรัพยระหวางกอสราง
รวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

27,447,718
4,088,597
494,385
8,367,743
74,827,254
115,225,697

53,288,912
13,008,121
3,027,197,569

เพิ่มขึ้น
(บาท)

353,132,596
1,294,782,189
1,269,659,667
43,326,084

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

(101,945,114)

(55,586,956)
(46,196,658)
(161,500)

(6,327,440)
(12,975,318)

(6,640,151)
(7,727)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตัดจําหนาย
ขาย
ออกจากบัญชี

(66,026,960)
20,259

483
20,913,663
45,133,073
-

สินทรัพย
โอนระหวางกัน

55,329,215
21,808,415
3,027,523,093

353,133,079
1,280,916,463
1,272,676,952
43,658,969

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
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คาเสื่อมราคาสําหรับป

คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(14,876,136)
(98,637,599)
(100,735,562)
(1,687,471)
(6,861,394)
(222,798,162)
(107,572,465)

(32,149,576)
(2,194,539,395)
832,658,174

เพิ่มขึ้น

(292,212,609)
(969,283,050)
(861,185,659)
(39,708,501)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
(บาท)

100,857,008
(1,088,106)

54,563,954
46,152,538
140,516

ขาย

4,497,417
11,029,993
(1,945,325)

6,529,984
2,592
-

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(15,540)
(14,175)
6,084

(483)
14,637
(12,789)
-

สินทรัพย
โอนระหวางกัน

222,798,162

(34,529,093)
(2,305,464,731)
722,058,362

(307,089,228)
(1,006,812,074)
(915,778,880)
(41,255,456)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ รวมอาคารและสวนปรับปรุงอาคารในที่เชาของโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ซึ่งมีราคา
ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวน 46,043,816 บาท และ 60,919,952 บาท ตามลําดับ ถึงแมวา
จะยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ของอาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา มาเปนของบริษัทก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทมี
ความเห็นตามขอเท็จจริงและขอกฎหมายวา บริษัทมีสิทธิใชอาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ในการดําเนินกิจการ
เนื่องจากอาคารดังกลาวตั้งอยูในที่ดิน ซึ่งบริษัทยอยเปนผูเชา และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 บริษัทไดทําการจด
ทะเบียนโอนสิทธิการเชาที่ดิน ตอสํานักงานที่ดินพัทยาใหบริษัทแลว นอกจากนั้นบริษัทไดครอบครองโดยสงบ
และเปดเผยโดยมีเจตนาเปนเจาของมาเกินกวา 10 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1382 (ดูหมาย
เหตุขอ 42)
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยแหงหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่ดิน อาคารและอุปกรณโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ของบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพ
เพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) มีมูลคาตามบัญชี 329,408,577 บาท และ 340,093,469 บาท ตามลําดับ ไดจดจํานองเพื่อเปน
ประกันภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ดินและอาคารกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดุสติ ธานี ในจํานวน 1,300,000,000 บาท (ดูหมายเหตุขอ 23)
Philippine Hoteliers, Inc. บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อาคาร อุปกรณในที่เชาและสิทธิในสัญญาเชาที่ดินโรงแรมของบริษัทยอย ซึ่ง
มีมูลคาตามบัญชี 468,423,087 เปโซ และ 485,243,336 เปโซ ตามลําดับ หรือประมาณ 341,246,219 บาท และ
355,804,676 บาท ตามลําดับ ไดนําไปวางเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยดังกลาวในจํานวน
510,000,000 เปโซ (ดูหมายเหตุขอ 22 (ก))
DMS Property Investment Pvt. Ltd. บริษทั ยอยโดยการถือหุนทางออม

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) ไดลงนามในสัญญาซื้อขายรีสอรทกับ
Coastline Hotels and Resorts Pvt. Ltd. เพื่ อ ซื้ อ ทรั พ ย สิ น ซึ่ ง ประกอบด ว ยสิ ท ธิ ก ารเช า ที่ ดิ น จากรั ฐ บาลของ
สาธารณรัฐมัลดีฟส โครงการรีสอรท และสิ่งปลูกสรางบนเกาะ Mudhdhoo in Baa Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส มูลคา
รวมทั้งสิ้น 60,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ บริษัทยอยดังกลาวไดเขาดําเนินการตาง ๆ ตามที่ไดระบุไวในสัญญา โดยมี
เงื่อนไขดังนี้
1) เงินจอง จํานวน 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตามบันทึกขอตกลง
2) เงินมัดจํา (Deposit) จํานวน 6,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ
3) คาซื้อทรัพยสิน (Purchase price installment) จํานวน 9,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ
59

231

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)
4) คางานกอสรางงวดที่ 1 (First completion payment) จํานวน 43,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ
5) คางานกอสรางงวดที่ 2 (Second completion payment) จํานวน 1,500,000 ดอลลารสหรัฐฯ
สิทธิในการเชาที่ดินที่ Coastline Hotels and Resorts Pvt. Ltd. ไดรับจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟสมีระยะเวลา
35 ป นับจากวันที่ 8 กันยายน 2552 และในมูลคา 60,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตามสัญญาดังกลาว ไดรวมคาเชาจาย
ลวงหนาจํานวน 5,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ สําหรับคาเชารายป 5 ปแรกที่ไดจายใหแกรัฐบาลของสาธารณรัฐ
มัลดีฟสแลว (ดูหมายเหตุขอ 16) โดยสัญญาซื้อขายรีสอรท ดังกลาวไดกําหนดคาเชารายปสําหรับปที่ 1 ถึง ปที่ 10
โดยเริ่มตั้งแตวันเริ่มเปดดําเนินงานของรีสอรท หรือ 30 เดือนนับจากวันที่ 8 กันยายน 2552 แลวแตวันใดจะเกิดขึ้น
กอน ในอัตราปละ 1,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้คาเชาดังกลาวมีกําหนดชําระเปนรายสามเดือนและสามารถนํา
ค า เช า ที่ ไ ด จ า ยล ว งหน า จํ า นวน 5,000,000 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ ตามที่ ก ล า วไว ข า งต น มาหั ก ได _นั บ ตั้ ง แต วั น ที่
23 มกราคม 2555
อยางไรก็ตาม รัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟสไดออกกฎหมายขยายระยะเวลาการใหสิทธิในการเชาที่ดินออกไปเปน
ระยะเวลาสูงสุด 50 ป โดยที่บริษัทยอยดังกลาวตองชําระคาเชารายปเพิ่มอีกปละ 100,000 ดอลลารสหรัฐฯ นับตั้งแต
เดือนกันยายน 2587 เปนตนไป ดังนั้นสิทธิในการเชาที่ดินดังกลาวจะครบกําหนดในเดือนกันยายน 2602
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนอีก 2 ราย ไดดําเนินการจัดตั้ง
บริษัทชื่อ DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐมัลดีฟส โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000
ดอลลารสหรัฐฯ แบงเปนหุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐฯ โดยบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร
ตี้ส จํากัด (มหาชน) ถือ หุน ในสัด สว นรอ ยละ 60 ต อมาบริ ษัทดัง กล าวได เพิ่ม ทุน จดทะเบี ยนเปน 38,500,000
ดอลลารสหรัฐฯ แบงเปนหุนสามัญ 38,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐฯ โดยบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร
ตี้ส จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 55
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) ไดโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใตสัญญา
ซื้อขายรีสอรทกับ Coastline Hotels and Resorts Pvt. Ltd. ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ใหแก DMS Property Investment
Pvt. Ltd.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อาคารและอุปกรณในงบการเงินรวมไดรวมดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืมของ DMS
Property Investment Pvt. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยในสาธารณรัฐมัลดีฟส ในอัตรารอยละ 3.82 ซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน
452,154 ดอลลารสหรัฐฯ หรือ 13,827,954 บาท
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)
อาคารและอุปกรณซึ่งคํานวณคาเสื่อมราคาทัง้ จํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทมีราคาทุน ซึ่งคํานวณคาเสื่อมราคาทั้ง
จํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูจํานวน 1,996,725,486 บาท และ 2,041,130,814 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อาคารและอุปกรณของบริษัทมีราคาทุน ซึ่งคํานวณคาเสื่อมราคาทั้งจํานวน
แลวแตยังคงใชงานอยูจํานวน 1,095,677,171 บาท และ 1,155,144,577 บาท ตามลําดับ

16

คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
รายการเปลี่ยนแปลงของคาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา ระหวางปสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

2557
ราคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม
จายเพิ่ม
คาตัดจําหนายคาเชาจายลวงหนา
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
การแปลงคาหนวยงานตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป
คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
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งบการเงินรวม

2556

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

417,312,605
18,264,543
(105,337,149)

514,003,692
(103,754,564)

314,783,220
(74,066,640)

388,849,860
(74,066,640)

302,584
330,542,583

7,063,477
417,312,605

240,716,580

314,783,220

(105,769,297)
224,773,286

(105,620,793)
311,691,812

(74,066,640)
166,649,940

(74,066,640)
240,716,580
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17

คาตัดจําหนายสําหรับป

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
ราคาทุน
โปรแกรมระหวางติดตั้ง
คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
98,361,711
(47,770,881)
50,590,830

ณ วันที่
1 มกราคม 2556

9,867,985
2,597,743
(10,920,934)
1,544,794

เพิ่มขึ้น

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

สินทรัพยไมมตี ัวตนอื่น

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขาย

-

(302,909)
8,778
(294,131)

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี
(บาท)

งบการเงินรวม

18,796,942
(389,033)
18,407,909

สินทรัพย
โอนระหวาง
กัน

286,148
(92,630)
193,518

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ในการแปลงคา
หนวยงาน
ตางประเทศ

10,920,934

127,009,877
2,597,743
(59,164,700)
70,442,920

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
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คาตัดจําหนายสําหรับป

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
ราคาทุน
โปรแกรมระหวางติดตั้ง
คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพยไมมตี ัวตนอื่น (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เพิ่มขึ้น
8,251,525
3,233,695
(13,883,363)
(2,398,143)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
127,009,877
2,597,743
(59,164,700)
70,442,920
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(2,569,797)
2,332,032
(237,765)

ขาย

(35,650)
1,485
(34,165)

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี

งบการเงินรวม

5,429,774
(5,281,886)
147,888

สินทรัพย
โอนระหวางกัน

13,990
(18,000)
(4,010)

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ในการแปลงคา
หนวยงาน
ตางประเทศ

13,883,363

138,099,719
549,552
(70,732,546)
67,916,725

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
17

สินทรัพยไมมตี ัวตนอื่น (ตอ)

ณ วันที่
1 มกราคม 2556

คอมพิวเตอรซอฟทแวร

ราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

79,116,620
(37,218,832)
41,897,788

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตัดจําหนาย
เพิ่มขึ้น
ออกจากบัญชี
รับโอน
(บาท)
7,133,688
(8,790,752)
(1,657,064)

(302,909)
8,778
(294,131)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

18,407,893
18,407,893

คาตัดจําหนายสําหรับป

8,790,752

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

คอมพิวเตอรซอฟทแวร

ราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

104,355,292
(46,000,806)
58,354,486

104,355,292
(46,000,806)
58,354,486

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตัดจําหนาย
เพิ่มขึ้น
ออกจากบัญชี
รับโอน
(บาท)
5,424,468
(10,855,924)
(5,431,456)

คาตัดจําหนายสําหรับป

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

-

109,779,760
(56,856,730)
52,923,030
10,855,924
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
157,136,890
การหักกลบรายการของภาษี
(47,030,912)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 110,105,978

172,739,309
(43,591,989)
129,147,320

73,711,217
(40,523,164)
33,188,053

79,480,079
(37,254,858)
42,225,221

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การหักกลบรายการของภาษี
หนี้สนิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสทุ ธิ

(59,562,234)
47,030,912
(12,531,322)

(57,376,443)
43,591,989
(13,784,454)

(40,523,164)
40,523,164
-

(37,254,858)
37,254,858
-

สุทธิ

97,574,656

115,362,866

33,188,053

42,225,221

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมทางภาษี
94,803,683
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 36,505,474
อื่น ๆ
41,430,152
รวม
172,739,309
หนี้สนิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

(16,385,093)
1,017,913
2,017,339
(13,349,841)

(2,252,578)
(2,252,578)

78,418,590
35,270,809
43,447,491
157,136,890

42,656,099
14,720,344
57,376,443

(1,136,629)
(1,136,629)

3,322,420
3,322,420

45,978,519
13,583,715
59,562,234

115,362,866

(12,213,212)

(5,574,998)

97,574,656
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

98,044,382
34,227,633
40,001,583
172,273,598

(3,240,699)
1,396,157
1,428,569
(415,973)

881,684
881,684

94,803,683
36,505,474
41,430,152
172,739,309

30,768,789
19,874,808
50,643,597

(5,154,464)
(5,154,464)

11,887,310
11,887,310

42,656,099
14,720,344
57,376,443

121,630,001

4,738,491

(11,005,626)

115,362,866
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

239

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(บาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

44,749,457
19,259,270
15,471,352
79,480,079

(5,497,360)
863,020
(1,134,522)
(5,768,862)

-

39,252,097
20,122,290
14,336,830
73,711,217

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
อื่น ๆ
รวม

36,384,494
870,364
37,254,858

255,846
255,846

3,012,460
3,012,460

39,396,954
1,126,210
40,523,164

สุทธิ

42,225,221

(6,024,708)

(3,012,460)

33,188,053

67

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(บาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

44,766,477
17,910,851
14,337,433
77,014,761

(17,020)
1,348,419
1,133,919
2,465,318

-

44,749,457
19,259,270
15,471,352
79,480,079

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
อื่น ๆ
รวม

26,098,644
234,025
26,332,669

636,339
636,339

10,285,850
10,285,850

36,384,494
870,364
37,254,858

สุทธิ

50,682,092

1,828,979

(10,285,850)

42,225,221

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรู เกิดจากการรายการดังตอไปนี้
2557

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556
(บาท)

ผลแตกตางชั่วคราว
ขาดทุนทางภาษี
สุทธิ

5,914,880
56,677,530
62,592,410

10,120,877
81,803,662
91,924,539

5,651,257
55,635,588
61,286,845

9,838,283
16,180,588
26,018,871

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในป 2562 ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่ยังไมสนิ้ อายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได
ปจจุบันนั้น กลุมบริษัทยังมิไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไมมีความ
เปนไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว
68
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินมัดจําเพื่อใหไดสิทธิในการบริหารโรงแรม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหยกเลิกสัญญารวมทุนใน Dusit Thani Laguna
Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทรวม โดยจะเปลี่ยนมารับจางบริหารอยางเดียวเทานั้น ในการนี้ บริษัทจะโอนหุนที่ถือ
ครองอยูในบริษัทรวมทุนคืน Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. หรือบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจาก Laguna
Hotel Holdings Pte. Ltd. และไมใหบริษัทรวมทุนใชชื่อ “Dusit Thani” เปนสวนหนึ่งของชื่อของบริษัทรวมทุนอีกตอไป
บริษัทไดยกเลิกสัญญารวมทุนใน Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. แลวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 บริษัททําบันทึกขอตกลงกับ Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. เกี่ยวกับเงินมัดจําเพื่อให
ไดสิทธิในการบริหารโรงแรมจํานวน 4,000,000 ดอลลารสิงคโปร แก Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. หรือบริษัทหรือ
บุคคลอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจาก Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. เพื่อประโยชนในการรับบริหารโรงแรมของบริษัท
ดังกลาว และตกลงใหโอนจํานวนเงินที่บริษัทไดจายลวงหนาใหแก Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. จํานวน
1,000,000 ดอลลารสิงคโปร (หรือจํานวน 25,270,104 บาท) (ดูหมายเหตุขอ 7) นั้น เปนสวนหนึ่งของเงินมัดจําเพื่อใหได
สิทธิในการบริหารโรงแรม และสําหรับจํานวนเงินที่เหลืออีก 3,000,000_ดอลลารสิงคโปร มีกําหนดจาย 2 ครั้งตาม
ระยะเวลาการกอสรางโรงแรม ทั้งนี้เงินมัดจําดังกลาวจะไดรับคืนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลง

20

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

241

639,000,000
639,000,000

69

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(บาท)
662,700,000 593,000,000
662,700,000 593,000,000

610,700,000
610,700,000

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
20

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ตอ)
กลุมบริษัทไดทําสัญญากูเงินกับสถาบันการเงินในประเทศเพื่อนําไปใชเปนทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ดังนี้
วงเงินกู
วันที่ในสัญญา

2557

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
17 ธันวาคม 2550
450,000,000
2 พฤศจิกายน 2553
150,000,000
8 ธันวาคม 2553
250,000,000
15 ธันวาคม 2553
800,000,000
1 พฤศจิกายน 2554
450,000,000
2,100,000,000
รวม (1)

2556

อัตราดอกเบี้ย

เงินกูยืมระยะสั้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2556

(บาท)

(บาท)

450,000,000
MMR
150,000,000
MMR
250,000,000 ตามธนาคารกําหนด
800,000,000
MMR
450,000,000
MMR
2,100,000,000

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน)
24 มิถุนายน 2552
50,000,000
50,000,000
15 ตุลาคม 2555
50,000,000
50,000,000
6 พฤศจิกายน 2555
50,000,000
50,000,000
(1)
150,000,000
150,000,000
รวม

MMR
MMR
MMR

450,000,000
143,000,000
593,000,000

260,700,000
350,000,000
610,700,000

46,000,000
46,000,000

33,000,000
19,000,000
52,000,000

-

-

639,000,000

662,700,000

DMS Property Investment Pvt. Ltd.

3 กันยายน 2554
รวม (2)
รวม

115,215,100
115,215,100
2,365,215,100

LIBOR +
รอยละ 2.925 ตอป
(2556: LIBOR +
76,950,000 รอยละ 3.425 ตอป)
76,950,000
2,326,950,000
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ตอ)
- MMR : Money Market Rate
(1)

เงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวไมมหี ลักประกัน

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมระยะสั้นดังกลาว มีวงเงิน 2,500,000 ดอลลารสหรัฐฯ เงินกูยืมดังกลาวมี
หลักทรัพยใบหุนของบริษัทยอยดังกลาวทั้งหมด จํานวน 38,500,000 หุน วางเปนหลักประกัน (ดูหมายเหตุขอ
12) โดยวงเงินกูยืมจํานวน 1,500,000 ดอลลารสหรัฐฯ มีการค้ําประกันโดยบริษัทในอัตรารอยละ 55 และโดย
ผูถือหุนอื่นของบริษัทยอยดังกลาวอีก 3 ราย ในอัตรารอยละ 45 และอีกจํานวน 1,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ มี
การค้ําประกันโดยบริษัทในอัตรารอยละ 60 และโดยผูถือหุนอื่นของบริษัทยอยดังกลาวอีก 2 ราย ในอัตรา
รอยละ 40
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 บริษัทยอยไดเพิ่มวงเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวอีก จํานวน 1,000,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ มีการค้ําประกันโดยบริษัทในอัตรารอยละ 60 และโดยผูถือหุนอื่นของบริษัทยอยดังกลาวอีก 2 ราย ใน
อัตรารอยละ 40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทมีวงเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารในวงเงินรวมทั้งสิ้น
85,000,000 บาท และ 88,000,000 บาท ตามลําดับ โดยไมมีหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีวงเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารรวมทั้งสิ้น 40,000,000
บาท และ 43,000,000 บาท ตามลําดับ โดยไมมหี ลักประกัน
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2557
2556
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้คาจัดหาสินทรัพย
คาใชจายคางจาย
เงินมัดจํารับ
รายไดรับลวงหนา - วิทยาลัยดุสิตธานี
อื่น ๆ
รวม

167,690,407
55,667,197
30,668,477
389,269,631
147,181,697
154,027,670
105,456,270
1,049,961,349

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(บาท)
219,219,954
46,118,702
53,209,042
26,291,879
45,710,770
10,369,852
319,924,398
77,415,339
145,246,218
18,713,996
160,094,752
67,114,075
58,019,762
1,010,519,209
236,929,530

43,886,670
28,799,303
28,982,532
85,810,741
35,623,686
23,563,017
246,665,949

ยอดเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเปโซ
อื่น ๆ
รวม

829,508,626
44,958,870
157,665,810
17,828,043
1,049,961,349

72

801,651,485
54,313,812
149,365,942
5,187,970
1,010,519,209

236,929,530
236,929,530

246,665,949
246,665,949
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยมื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
มีกําหนดชําระคืนทุกงวดหกเดือน
จนถึงป 2558
โดย Philippine Hoteliers, Inc.
มีกําหนดชําระคืนทุกงวดสามเดือน
เริ่ม กันยายน 2556 จนถึงป 2561
โดย DMS Property Investment
Pvt. Ltd.

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
2557
2556
(รอยละตอป)

2557

3.8833

2.6348

61,726,462

32,059,543

3.2569

3.8180

1,079,731,720
1,141,458,182
(241,067,512)
900,390,670

1,245,049,100
1,277,108,643
(185,195,279)
1,091,913,364

หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวม

2556

(บาท)

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้

2557

งบการเงินรวม

2556

(บาท)
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก กูเพิ่ม
หัก จายคืนเงินกู
บวก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงคาหนวยงานตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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1,277,108,643
50,134,000
(191,698,247)
5,913,786
1,141,458,182

1,338,263,611
(150,232,715)
89,077,747
1,277,108,643

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
22

เงินกูยืมระยะยาว (ตอ)
Philippine Hoteliers, Inc.
ก) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเปนบริษัทยอย (ถือหุนทางออม) ไดทําสัญญากูเงิน
กับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อปรับปรุงโรงแรมในวงเงิน 510.00 ลานเปโซ โดยจดจํานองอาคารและอุปกรณตาง ๆ
ของโรงแรม และสิทธิในสัญญาเชาที่ดินของโรงแรมเปนประกัน (ดูหมายเหตุขอ 15) สัญญากูยืมดังกลาวมี
ขอกําหนดและเงื่อนไขดังนี้
ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดในตั๋วสัญญาใชเงิน หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยจะอางอิง
กับอัตราดอกเบี้ยของ 6-month MART1 ของประเทศฟลิปปนส บวกรอยละ 1.70 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยทุก ๆ
6 เดือน
ชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือนจนถึงป 2558 รวม 13 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ครบกําหนด 24 เดือน
นับจากวันที่เบิกรับเงินกูงวดแรกคือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550
สัญญากูยืมดังกลาวมีขอกําหนดในการจายเงินปนผล เงื่อนไขในการดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ
หุนและอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทยอยดังกลาวไวดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยดังกลาวมีเงินกูยืมระยะยาวคงคางจํานวน 14,574,176 เปโซ
(หรือจํานวน 10,636,962 บาท) และ 43,722,527 เปโซ (หรือจํานวน 32,059,543 บาท) ตามลําดับ
ข) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 บริษัทยอยนี้ไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารอีกแหงหนึ่งเพื่อปรับปรุงโรงแรมใน
วงเงิน 991.68 ลานเปโซ กําหนดชําระคืนภายใน 10 ป โดยกําหนดชําระคืนเงินตนงวดหลังจากเบิกเงินกูยืม
งวดแรก (วันที่ 19 กันยายน 2557) แลว 24 เดือน สัญญากูยืมดังกลาวมีขอกําหนดและเงื่อนไขดังนี้
(1) ดอกเบี้ย กําหนดจายทุก ๆ 3 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยแบงออกเปน 3 ทางเลือก ดังนี้
ก) กําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบรายไตรมาส โดยใชอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ แบบรายไตรมาส บวกอัตรา
รอยละ 1.50 หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารแหงชาติฟลิปปนส* บวกอัตรารอยละ 0.125 แลวแต
อัตราใดมีคาสูงกวา ณ วันที่กําหนดอัตราดอกเบี้ย
ข) กําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบราย 6 เดือน โดยใชอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ แบบราย 6 เดือน บวกอัตรา
รอยละ 1.50 หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารแหงชาติฟลิปปนส* บวกอัตรารอยละ 0.25 แลวแต
อัตราใดมีคาสูงกวา ณ วันที่กําหนดอัตราดอกเบี้ย
ค) กํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย แบบรายป โดยใช อั ต ราดอกเบี้ ย ตราสารหนี้ แ บบรายป บวกอั ต ราร อ ยละ
1.50 หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารแหงชาติฟลิปปนส* บวกอัตรารอยละ 0.475 แลวแตอัตรา
ใดมีคาสูงกวา ณ วันที่กําหนดอัตราดอกเบี้ย
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เงินกูยืมระยะยาว (ตอ)
โดยบริษัทยอยตองเลือก 1 ทางเลือกเพือ่ กําหนดคาอัตราดอกเบี้ย
* ธนาคารแหงชาติฟลิปปนส หรือ Bangko Sentral ng Pilipinas
(2) กําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือน หลังจากเบิกเงินกูยืมในแตละครั้ง แลว 2 ป โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ก) รอยละ 10 ของเงินกูยืม จะตองชําระคืนทุกงวดหกเดือนในปที่ 3
ข) สวนที่เหลือรอยละ 90 ของเงินตน จะตองชําระคืนทุกงวดหกเดือน ภายใน 7 ป จากวันที่กูยืมจนถึง
วันที่ครบกําหนดชําระ โดยเงินตนคงเหลือทั้งหมดจะชําระในงวดสุดทาย
สัญญากูยืมดังกลาวมีขอกําหนดในการจายเงินปนผล เงื่อนไขการดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ
อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทยอยดังกลาวไวดวย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยนี้ไดเบิกเงินกูยืมงวดแรกแลว จํานวน 70,000,000 เปโซ และเลือก
อัตราดอกเบี้ยแบบ (1) ข) ใชอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ แบบราย 6 เดือน บวกอัตรารอยละ 1.50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยดังกลาวมีเงินกูยืมระยะยาวคงคางจํานวน 70,000,000 เปโซ (หรือจํานวน
51,089,500 บาท)
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอย (ถือหุนทางออม) และตั้งอยูที่
สาธารณรัฐมัลดีฟสไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในประเทศไทย ในวงเงิน 38,500,000
ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งมีหลักทรัพยใบหุนของบริษัทยอยดังกลาวทั้งหมด จํานวน 38,500,000 หุน วางเปนหลักประกัน
(ดูหมายเหตุขอ 12) และมีการค้ําประกันโดยบริษัทในอัตรารอยละ 55 และโดยผูถือหุนอื่นของบริษัทยอยดังกลาวอีก
3 ราย ในอัตรารอยละ 45
ตอมาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 บริษัทยอยดังกลาวไดขอแกไขสัญญาเพื่อขอเพิ่มวงเงินกูยืมดังกลาวอีก 3,000,000
ดอลลารสหรัฐฯ รวมเปนวงเงินกูยืมระยะยาวทั้งสิ้น 41,500,000 ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งมีหลักทรัพยใบหุนของบริษัท
ยอยดังกลาวทั้งหมด จํานวน 38,500,000 หุน วางเปนหลักประกัน (ดูหมายเหตุขอ 12) และวงเงินกูยืมสวนเพิ่ม
ดังกลาวมีการค้ําประกันโดยบริษัทในอัตรารอยละ 60 และโดยผูถือหุนอื่นของบริษัทยอยดังกลาว อีก 2 รายในอัตรา
รอยละ 40
สัญญากูยืมดังกลาวมีขอกําหนดในการจายเงินปนผล เงื่อนไขในการดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ
อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทยอยดังกลาวไวดวย
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เงินกูยืมระยะยาว (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยดังกลาวมีเงินกูยืมระยะยาวคงคางจํานวน 32,800,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ (หรือจํานวน 1,079,731,720 บาท) และ 38,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ (หรือจํานวน 1,245,049,100 บาท)
ตามลําดับ
วิทยาลัยดุสติ ธานี
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเปนบริษัทยอย (ถือหุนทางออม) ไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับ
สถาบันการเงินแหงหนึ่งในประเทศไทย ในวงเงิน 80,000,000 บาท โดยไมมีหลักประกัน สัญญากูยืมดังกลาวมี
ขอกําหนดและเงื่อนไขดังนี้
- โดยคิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย ตาม อั ต ราดอกเบี้ ย เฉลี่ ย ของดอกเบี้ ย กู ยื ม เงิ น ระหว า งธนาคารของตลาดเงิ น ใน
กรุงเทพมหานคร ระยะ 3 เดือน บวกรอยละ 1.00 ตอป (BIBOR + 1) โดยชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
- ชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือนภายในระยะเวลา 5 ป จนถึงเดือนมิถุนายน 2558
สัญญากูยืมดังกลาวมีขอกําหนดเรื่อง เงื่อนไขในการดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและกําหนดให
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง ดํารงการเปนผูถือหุนไมต่ํากวา
รอยละ 51
ในระหวางป 2556 บริษัทยอยดังกลาวจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวทั้งหมดแลว

23

รายไดคาเชารับลวงหนา
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญา
ใหเชาที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารณูปโภคที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี (กองทุนรวม) โดยมีระยะเวลาเชา 30 ป อัตราคาเชารวม
ตลอดอายุสัญญาเชา 763,000,000 บาท ซึ่งบริษัทยอยไดรับประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทยอยภายใต
สัญญาเชาที่ดินและอาคารระหวางบริษัทยอยกับกองทุนรวม โดยจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามสัญญาใหเชา
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวไวกับกองทุนรวมดังกลาว ในวงเงินประมาณ 1,300,000,000 บาท (ดูหมายเหตุขอ 15)
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รายไดคาเชารับลวงหนา (ตอ)
รายไดคาเชารับลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

2557

(บาท)

รายไดคาเชารับลวงหนา
หัก รับรูเปนรายไดจนถึงงวดปจจุบัน

763,000,000
(102,290,777)
660,709,223
(25,433,333)
635,275,890

หัก สวนของรายไดคาเชารับลวงหนาที่ครบกําหนดภายในหนึง่ ป
รายไดคาเชารับลวงหนา
24

งบการเงินรวม

2556

763,000,000
(76,857,444)
686,142,556
(25,433,333)
660,709,223

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมได
จัดใหมีกองทุน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน
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228,201,461
(51,081,694)
177,119,767
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221,149,174
(45,791,549)
175,357,625

99,712,351
99,712,351

96,296,350
96,296,350
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ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชนจา ยโดยโครงการ
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุน จากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงคา
หนวยงานตางประเทศ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

221,149,174
(22,541,770)
33,737,971

206,569,872
(20,694,112)
32,875,346

96,296,350
(8,086,594)
11,502,595

89,554,253
(3,660,010)
10,402,107

(3,822,305)

2,938,946

-

-

(321,609)

(540,878)

-

-

228,201,461

221,149,174

99,712,351

96,296,350

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการในระหวางปมีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลตอบแทนที่คาดไวสําหรับสินทรัพยโครงการ
กําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงคา
หนวยงานตางประเทศ
เงินสมทบจายจริง
จายผลประโยชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

45,791,549
2,021,418

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(บาท)
51,947,516
2,451,210

-

-

3,736,118

-

-

-

(198,212)
10,214,744
(10,483,923)
51,081,694

(556,970)
5,177,972
(13,228,179)
45,791,549

-

-
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ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม

2557
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

26,956,776
6,781,195
33,737,971

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

(บาท)
25,663,454
8,915,343
7,211,892
2,587,252
32,875,346
11,502,595

2556
7,636,617
2,765,490
10,402,107

คาใชจายที่รับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม
2557
2556
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม

17,497,554
3,428,446
12,811,971
33,737,971

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(บาท)
14,390,397
5,221,123
1,497,356
1,034,176
16,987,593
5,247,296
32,875,346
11,502,595

4,961,798
875,140
4,565,169
10,402,107

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

รวมในกําไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

251

18,841,089
(4,625,811)
14,215,278

79

17,024,223
1,816,866
18,841,089

21,361,114
21,361,114

21,361,114
21,361,114

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
24

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถว ง
น้าํ หนัก)
งบการเงินรวม
2557
2556
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟอ
อัตราผลตอบแทนที่คาดไวจากสินทรัพยโครงการ
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว

25

3.7 - 5.4
3.0
8.5
4.0 - 9.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(รอยละ)
3.7 - 5.4
3.7
3.7
3.0
3.0
3.0
8.5
4.0 - 9.0
4.0 - 9.0
4.0 - 9.0

ทุนเรือนหุน

มูลคาหุน
ตอหุน
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ
หัก หุนทุนซื้อคืน
โดย บริษัท ดุสิตธานี
พร็อพเพอรตสี้  จํากัด
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
จํานวนหุน
จํานวนเงิน
จํานวนหุน
จํานวนเงิน
(หุน / บาท)

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000

(471,500)
84,528,500

(15,740,202)
834,259,798

(471,500)
84,528,500

(15,740,202)
834,259,798
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
25

ทุนเรือนหุน (ตอ)
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้
จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได

26

หุนทุนซื้อคืน
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 คณะกรรมการของบริษัทมีมติใหซื้อหุนทุนคืนจํานวน 2,779,500 หุน คิดเปนรอยละ
3.27 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมี
สภาพคลองสวนเกิน กําหนดระยะเวลาจําหนายหุนทุนที่ซื้อคืน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม
2549
บริษัทไดซื้อหุนทุนคืนแลวจํานวน 2,760,500 หุน คิดเปนรอยละ 3.25 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 115,818,208 บาท
ในระหวางป 2549 บริษัทไดจําหนายหุนสามัญซื้อคืนทั้งหมด จํานวน 2,760,500 หุน โดยมีกําไรจากการขายหุน
ทั้งสิ้น 16,950,268 บาท ซึ่งแสดงเปนสวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง ไดถือหุนสามัญของบริษัทเปนจํานวน 606,300
หุน ราคาทุน 20,240,264 บาท ไดจัดประเภทเปนหุนสามัญซื้อคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ในระหวางป 2549 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ไดขายหุนสามัญของบริษัทใหบุคคลภายนอก จํานวน
134,800 หุน เปนจํานวนเงิน 5,915,334 บาท โดยมีกําไรจากการขายหุนทั้งสิ้น 1,415,272 บาท ซึ่งแสดงเปนสวนเกิน
ทุนหุนทุนซื้อคืน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ไดถือหุน
สามัญของบริษัทเปนจํานวน 471,500 หุน โดยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 15,740,202 บาท ซึ่งไดจัดประเภทเปนหุน
สามัญซื้อคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษัทไดปฏิบัติตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 เรื่องความเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการกันกําไรสะสมเปนสํารองสําหรับ
หุนซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองสําหรับหุนซื้อคืนเปน
จํานวนเงินเทากับหุนสามัญซื้อคืนคือ 15,740,202 บาท โดยแสดงรวมอยูในสํารองหุนทุนซื้อคืน (ดูหมายเหตุขอ 27)
81
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สํารอง
สํารองประกอบดวย
การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
สํารองหุนทุนซื้อคืน
สํารองหุนทุนซื้อคืนคือจํานวนเงินที่จัดสรรจากกําไรสะสมในจํานวนที่เทากับตนทุนของหุนบริษัทที่ถือโดยกลุม
บริษัท สํารองหุนทุนซื้อคืนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี ไดแก ทุนสะสมของวิทยาลัยดุสิตธานี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน.พ.ศ. 2546.แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม . (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550.กํ า หนดให
สถาบันการศึกษาเอกชนนําเงินรายไดที่สูงกวาคาใชจายประจําปในกองทุนทั่วไป โอนไปชดเชยกองทุนอื่นใดที่มี
ยอดติดลบกอน แลวจึงจัดสรรเงินสวนที่เหลือไปใหกองทุนประเภทตาง. ๆ.รวมกันไมนอยกวารอยละ 60 และ
จัดสรรผลประโยชนใหผูรับใบอนุญาตไมเกินรอยละ 30 โดยใหมียอดคงเหลืออยูเปนทุนดําเนินงานของกองทุน
ทั่วไปไมนอยกวารอยละ 10
องคประกอบอืน่ ของสวนของผูถือหุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของผูถือหุนประกอบดวยผลตางการแปลงคาทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหนวยงานในตางประเทศและการแปลงคาหนี้สินจากการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของบริษัท
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมแสดงในสวนของผูถือหุนประกอบดวยผลรวมการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา
82
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บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หาก
กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุมบริษัทมีการควบคุมเดียวกัน
หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ
ความสัมพันธที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้

ผูบริหารสําคัญ

ชือ่ กิจการ

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด
(มหาชน)
Philippine Hoteliers, Inc.
วิทยาลัยดุสิตธานี
บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด
บริษัท แลนดมารค โฮเต็ล จํากัด
บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด
Dusit Overseas Co., Ltd.
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด
Dusit USA Management Inc.
บริษัท ดุสิต ไชนา แคปปตอล จํากัด
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.

255

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ
ไทย

ไทย
ไทย

ประเภทกิจการ
-

ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรมและรับจาง
บริหารโรงแรม
ฟลิปปนส
โรงแรม
ไทย
การศึกษา
ไทย
การศึกษา
ไทย
โรงแรม
ไทย
สถานสุขภาพ
สาธารณรัฐมัลดีฟส โรงแรม
ไทย
รับจางบริหาร
ฮองกง
รับจางบริหาร
ไทย
โรงแรม
สหรัฐอเมริกา
รับจางบริหารโรงแรม
ไทย
ลงทุนในบริษัทอื่น
ไทย
สอนการประกอบ
อาหาร
อินเดีย
รับจางบริหารโรงแรม
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ลักษณะความสัมพันธ
บุ ค ค ล ที่ มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม
รั บผิ ดชอบการวางแผน สั่ งการ
และควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของ
กิ จ ก า ร ไ ม ว า ท า ง ต ร ง ห รื อ
ทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ
ของกลุ ม บริ ษั ท (ไม ว า จะทํ า
หนาที่ในระดับบริหารหรือไม)
เปนบริษัทยอย
เปนบริษัทยอย
เปนบริษัทยอย (ถือหุนทางออม)
เปนบริษัทยอย (ถือหุนทางออม)
เปนบริษัทยอย
เปนบริษัทยอย
เปนบริษัทยอย
เปนบริษัทยอย (ถือหุนทางออม)
เปนบริษัทยอย
เปนบริษัทยอย (ถือหุนทางออม)
เปนบริษัทยอย
เปนบริษัทยอย
เปนบริษัทยอย
เปนกิจการรวมคา
เปนกิจการรวมคา

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
28

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ประเทศที่จัดตั้ง/
ชื่อกิจการ
สัญชาติ
ประเภทกิจการ
Dusit Fudu Hotel Management
สาธารณรัฐ
รับจางบริหารโรงแรม
(Shanghai) Co., Ltd.
ประชาชนจีน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ ไทย
ใหเชาอสังหาริมทรัพย
เชาดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. สิงคโปร
โรงแรม
บริษัท แอคมี พรินติ้ง จํากัด
บริษัท เดอะ เพนนินซูลา ทราเวล
เซอรวิส จํากัด
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปยะศิริ จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท นิวแอตแลนติก จํากัด
บริษัท ธนจิรัง จํากัด
บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จํากัด

ไทย
ไทย

โรงพิมพ
จําหนายตั๋วเครื่องบิน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงพยาบาล
ธนาคาร
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
หางสรรพสินคา
สํานักงานใหเชา
จําหนายแพ็คเกจทัวร
รวมการจัดหาที่พัก
ตั๋วเครื่องบิน

84

ลักษณะความสัมพันธ
เปนกิจการรวมคา
เปนบริษัทรวม
เปนบริษัทรวม (ถึงวันที่ 21
สิงหาคม 2557)
กรรมการเปนผูถอื หุน
กรรมการเปนผูถอื หุน
บริษัทและกรรมการเปนผูถอื หุน
กรรมการเปนผูถอื หุน
บริษัทและกรรมการเปนผูถอื หุน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
กรรมการเปนผูถอื หุน
กรรมการเปนผูถอื หุน
กรรมการเปนผูถือหุน

256

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
28

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอธิบายไดดังตอไปนี้
รายการ
รายไดคาโอนสิทธิและหนาที่
บริหารโรงแรม

นโยบายการกําหนดราคา
คิดในอัตรารอยละของรายไดรวมหรือกําไรจากการดําเนินงาน ซึ่งขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขของแตละสัญญา และใชเปนฐานในการคํานวณคาบริหาร หรือคา
สิทธิซงึ่ เรียบเก็บจากแตละโรงแรมที่รับบริหาร
คิดในอัตราที่ใกลเคียงกับที่คิดกับโรงแรมอืน่ ที่บริษัทเปนผูบริหาร
ถือตามราคาโดยอางอิงกับมูลคาตามบัญชีบวกกําไรที่ตกลงกัน
เปนไปตามราคาซื้อขายกับบุคคลภายนอกและหลักเกณฑการใหสวนลด

คาธรรมเนียมในการบริหารโรงแรม
รายการขายและซื้ออุปกรณ
รายการขายและซื้ออื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
- เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน คิดตามอัตราดอกเบี้ยไมนอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชยบวก
รอยละ 0.50 ตอป
รายไดอื่น
คํานวณจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและถือตามราคาที่ตกลงกันระหวางบริษัท
และบริษัทยอยตามสัญญา
ดอกเบี้ยจาย
- เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน คิดตามอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 2.925 - 3.425 ตอป หรือไมนอ ยกวา
อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทยอยตองชําระตอสถาบันการเงิน
คาใชจายอื่น
ตามราคาที่ตกลงกันระหวางบริษัทและบริษัทยอยตามสัญญา

257
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30,508
1,287,955
30,393,639
40,494,442

-

บริษัทรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอคมี พรินติ้ง จํากัด
บริษัท นิวแอตแลนติก จํากัด
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปยะศิริ จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

8,782,340
-

รายไดจากการขาย
และการใหบริการ

กิจการรวมคา
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.

สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

86

56,607

-

56,607

รายไดคา
บริหารงาน

13,411,800
411,450
13,823,250

-

-

(บาท)

793,940
109,458
2,924,233

-

157,395
1,863,440

รายไดอื่น

งบการเงินรวม
เงินปนผลรับ

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

90,000
299,925,621

299,835,621

-

ตนทุนขาย
และการใหบริการ

-

1,780,225
89,231
1,013,965
340,631
6,000
89,538,431

86,308,379

คาใชจาย
ในการบริหาร
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12,766,538
20,748,964

-

บริษัทรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอคมี พรินติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปยะศิริ จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

7,982,426
-

รายไดจากการขาย
และการใหบริการ

กิจการรวมคา
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

87

-

-

12,294,150
411,450
12,705,600

เงินปนผลรับ

41,300
1,494,448
155,536
2,308,989

-

157,831
459,874

รายไดอื่น
(บาท)

งบการเงินรวม

310,519,991

310,519,991

-

ตนทุนขาย
และการใหบริการ

-

2,128,890
340,982
217,028
527,618
79,807,495

76,592,977

คาใชจาย
ในการบริหาร

260
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593,254
64,380
1,570,185
4,946,141
2,213,627
30,000
104,489
-

17,564,154
-

กิจการรวมคา
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.

รายไดจากการขาย
และการใหบริการ

บริษทั ยอย
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด
Philippine Hoteliers, Inc.
บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด
บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด
Dusit Overseas Co., Ltd.
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
บริษัท ดุสิต ไชนา แคปปตอล จํากัด
วิทยาลัยดุสิตธานี
บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด

สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-

21,393,219
43,943
363,039
63,609,376
-

รายไดคา
บริหารงาน

88

24,999,250
-

568,189
35,999,968
999,990
-

เงินปนผลรับ

314,781
3,388,073

27,689,452
1,140,000
778,313
4,951,227
21,533,075
13,714,419
46,007,527
9,704,251
191,923
541,733
4,491,051

รายไดอื่น
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

37,372
199,615
234,274
-

ตนทุนขาย
และการใหบริการ

-

305,038
65,244,576
145,621
-

คาใชจาย
ในการขาย

-

18,859,465
1,779,393
16,093,497
1,763,866
131,952
2,534,636
-

คาใชจาย
ในการบริหาร

261
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กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอคมี พรินติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปยะศิริ จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท นิวแอตแลนติก จํากัด
รวม

บริษัทรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี

สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,287,955
30,268,548
30,508
58,673,241

-

รายไดจากการขาย
และการใหบริการ
85,409,577

รายไดคา
บริหารงาน

89

11,862,000
411,450
165,309,967

90,469,120

เงินปนผลรับ
105,869
134,551,694

รายไดอื่น
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

471,261

-

ตนทุนขาย
และการใหบริการ

90,000
65,785,235

-

คาใชจาย
ในการขาย

1,736,505
89,231
759,279
340,631
6,000
130,402,834

86,308,379

คาใชจาย
ในการบริหาร
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-

-

-

บริษัทรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี

-

-

14,145,252
43,588,327
-

รายไดคา
บริหารงาน

7,981,948

996,652
64,380
2,394,843
4,672,623
2,655,527
-

รายไดจากการขาย
และการใหบริการ

กิจการรวมคา
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd.

บริษัทยอย
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด
Philippine Hoteliers, Inc.
บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด
บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด
Dusit Overseas Co., Ltd.
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
วิทยาลัยดุสิตธานี

สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-

-

-

-

90

ดอกเบี้ยรับ

87,887,800

-

11,999,640

23,999,979
3,999,960
-

เงินปนผลรับ

-

836,134

157,231

29,261,285
1,140,000
1,351,872
6,632,602
25,851,387
9,905,102
49,585,956
10,127,068
-

รายไดอื่น
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

311,304
-

ตนทุนขาย
และการ
ใหบริการ

-

-

-

6,931
74,278,807
-

คาใชจาย
ในการขาย

76,592,977

-

-

23,123,896
1,204,380
1,287,883
17,275,687
24,477,217
234,509
3,365,258

คาใชจาย
ในการบริหาร

-

-

-

-

ตนทุน
ทางการเงิน
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กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอคมี พรินติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปยะศิริ จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

12,541,318
31,307,291

รายไดจากการขาย
และการใหบริการ
57,733,579

รายไดคา
บริหารงาน

91

139,043
139,043

ดอกเบี้ยรับ
10,873,500
411,450
139,172,329

เงินปนผลรับ
134,848,637

รายไดอื่น
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

311,304

ตนทุนขาย
และการ
ใหบริการ

74,285,738

คาใชจาย
ในการขาย

2,128,890
340,982
434,008
150,465,687

คาใชจาย
ในการบริหาร

27,664
27,664

ตนทุน
ทางการเงิน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
28

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
เงินเดือนและผลประโยชนระยะสั้นอื่น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ

122,538,164
928,770
123,466,934

92

105,677,617
2,986,517
108,664,134

67,553,459
182,823
67,736,282

63,315,957
898,662
64,214,619
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6,000
8,918,095
9,328,806

รวม

-

บริษทั รวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอคมี พรินติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท นิวแอตแลนติก จํากัด

2,273,925

-

2,337,348

-

-

51,385
12,038

404,711

Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd.

กิจการรวมคา

ลูกหนี้
การคา
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86,308,379

-

86,308,379

-

-

31 ธันวาคม 2557
คาใชจาย
ลูกหนี้อื่น
คางจาย

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,584,991

1,584,991
-

-

-

-

เจาหนี้อื่น

-

-

18,439
273,512

2,028,414

17,370
1,674,107
44,986

(บาท)

ลูกหนี้
การคา

งบการเงินรวม

517,036

-

-

482,774

34,262
-

74,634,652

-

74,129,010

505,642

-

31 ธันวาคม 2556
คาใชจาย
ลูกหนี้อื่น
คางจาย

-

-

-

2,044,455

1,904,814
139,641
-

เจาหนี้อื่น
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28

บริษทั ยอย
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด
Philippine Hoteliers, Inc.
บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด
บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด
Dusit Overseas Co., Ltd.
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
Dusit USA Management Inc.
บริษัท ดุสิต ไชนา แคปปตอล จํากัด
วิทยาลัยดุสิตธานี
บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

28,422
684,800
219,518
-

ลูกหนี้
การคา

8,724,170
101,650
314,632
262,416
9,809,817
4,254,363
38,237,977
926,287
369,281
43,603
114,559
4,491,051

2,534,636
-

31 ธันวาคม 2557
คาใชจาย
ลูกหนี้อื่น
คางจาย

-

เจาหนี้อื่น
(บาท)

24,614
11,743
1,459
215,575
161,258
-

ลูกหนี้
การคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

16,243,027
228,584
104,785
207,752
16,847,390
2,094,555
39,860,593
914,624
281,687
282,802
182,078
-

1,544,618
2,850,000
-

31 ธันวาคม 2556
คาใชจาย
ลูกหนี้อื่น
คางจาย

39,222
721,169
5,637,330
59,239
1,548,746
215,783
-

เจาหนี้อื่น
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28

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอคมี พรินติ้ง จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

บริษทั รวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี

กิจการรวมคา
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.

8,719,495
10,461,633

-

809,398
-

ลูกหนี้
การคา

71,911,060

-

102,770
24,076
4,134,408

95

88,843,015

86,308,379

-

31 ธันวาคม 2557
คาใชจาย
ลูกหนี้อื่น
คางจาย

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,584,991
1,584,991

-

-

เจาหนี้อื่น
(บาท)

1,535,207
2,260,230

-

36,878
273,496
-

ลูกหนี้
การคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

78,194,173

-

68,524
877,772

79,442,977

74,129,010

919,349

31 ธันวาคม 2556
คาใชจาย
ลูกหนี้อื่น
คางจาย

1,904,814
139,641
10,265,944

-

-

เจาหนี้อื่น

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
28

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

อัตราดอกเบี้ย
2557
2556
(รอยละตอป)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ดุสิต ไชนา แคปปตอล
จํากัด
3.1400

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
(บาท)

-

-

-

1,800,000

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

เงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ใหกูยืมเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอ็มบีเค โฮเต็ล แอนด
รีสอรท จํากัด ∗
∗

-

-

1,800,000
1,800,000

-

อัตราดอกเบี้ย
2557
2556
(รอยละตอป)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
(บาท)

3.2569

4,608,611

3.8180

13,105,780

-

-

บริษัท เอ็มบีเค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย มื จากกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
จายคืนเงินกู
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
การแปลงคาหนวยงานตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
29

13,105,780
(8,514,948)

12,232,960
-

-

-

17,779
4,608,611

872,820
13,105,780

-

-

สวนงานดําเนินงาน
กลุมบริษัทมี 4 สวนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจที่สําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน
ธุรกิจที่สําคัญนี้ใหบริการที่แตกตางกัน และมีการบริหารจัดการแยกตางหาก เนื่องจากใชกลยุทธทางการตลาดที่
แตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแตละหนวยงาน
ธุรกิจที่สําคัญอยางนอยทุกไตรมาส
ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานที่รายงานไดรวมอยูดังขางลางนี้ ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายใน
และสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาเปนขอมูลที่เหมาะสม
ในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอื่นที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

สวนงานดําเนินงาน (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายได

กลุมธุรกิจโรงแรม
กลุมธุรกิจโรงแรมภายใตกองทุนรวม
กลุมธุรกิจการศึกษา
กลุมธุรกิจอื่น
รวม
หัก รายการระหวางกัน
รวม
หัก กําไรสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนสุทธิรวม - สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สินทรัพยรวม

3,087,959
1,179,337
529,295
1,150,311
5,946,902
(629,554)
5,317,348

กําไร (ขาดทุน)
สุทธิ
(พันบาท)
25,373
(85,949)
100,926
(119,139)
(78,789)
92,038
13,249

สินทรัพยที่ใช
ในสวนงาน
4,961,632
300,830
1,067,580
5,799,881
12,129,923
(3,064,796)
9,065,127

(33,894)
(20,645)
9,065,127

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายได

กลุมธุรกิจโรงแรม
กลุมธุรกิจโรงแรมภายใตกองทุนรวม
กลุมธุรกิจการศึกษา
กลุมธุรกิจอื่น
รวม
หัก รายการระหวางกัน
รวม
หัก กําไรสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรสุทธิรวม - สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สินทรัพยรวม

3,379,191
1,162,326
470,454
1,053,740
6,065,711
(631,608)
5,434,103

กําไร (ขาดทุน)
สุทธิ
(พันบาท)
191,661
(71,291)
109,031
(64,608)
164,793
32,832
197,625

สินทรัพยที่ใช
ในสวนงาน
5,258,662
285,827
955,062
5,581,265
12,080,816
(2,809,930)
9,270,886

(33,921)
163,704
9,270,886
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
30

คาใชจายในการขาย
งบการเงินรวม
2557
2556
คาใชจายการตลาด
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

31

152,753,468
149,907,331
96,147,437
398,808,236

(บาท)
130,103,037
100,045,151
144,040,453
47,773,640
116,178,931
54,913,646
390,322,421
202,732,437

112,653,829
54,488,354
64,435,780
231,577,963

คาใชจายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2557
2556
คาใชจายจากการค้ําประกันคาเชา
คาใชจายที่ปรึกษา
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

86,308,629
154,002,314
631,478,347
324,540,525
1,196,329,815

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(บาท)
74,142,709
86,308,629
197,131,261
80,320,720
628,967,183 278,992,471
277,114,086 103,329,522
1,177,355,239 548,951,342

74,142,709
112,636,325
274,853,107
114,023,889
575,656,030

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

2557
เงินเดือนและผลประโยชนพนักงาน
กองทุนประกันสังคม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม
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งบการเงินรวม

1,589,193,695
22,494,845
32,153,279
1,643,841,819
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2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(บาท)
1,531,489,474 562,937,111
18,139,658
9,557,399
30,776,459
15,286,384
1,580,405,591 587,780,894

592,945,465
8,077,960
14,923,601
615,947,026

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
32

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน (ตอ)
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัท
จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต

33

คาใชจา ยตามลักษณะ
งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาที่ คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับตาง ๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
คาใชจายผลประโยชนของ
พนักงาน
คาเชาที่ดินและอาคาร
คาซอมแซมบํารุงรักษา
คาสาธารณูปโภค

34

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

1,643,841,819
620,070,377
221,956,145
337,192,125

1,580,405,591
590,569,352
121,163,924
309,470,465

587,780,894
216,747,105
37,112,125
102,868,697

615,947,026
204,700,979
40,821,526
107,620,709

ตนทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2557
2556
ดอกเบี้ยจาย
สัญญาเชาทางการเงิน
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน
รวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

41,788
264,318

89,521
481,059

40,716
-

76,345
-

64,153,069
64,459,175

70,362,019
70,932,599

17,377,009
17,417,725

19,612,151
19,688,496
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ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

ภาษีเงินไดของปปจ จุบัน
สําหรับปปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

9,969,630
9,969,630

29,090,948
29,090,948

-

-

12,213,212
22,182,842

(4,738,491)
24,352,457

6,024,708
6,024,708

(1,828,979)
(1,828,979)

2556
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กอนภาษี
เงินได
ผลตางจากการแปลงคา
หนวยงานในตางประเทศ 3,303,402
การเปลี่ยนแปลงสุทธิใน
มูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนเผื่อขาย
16,612,100
กําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
7,498,013
รวม
27,413,515

งบการเงินรวม

2557
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

-

3,303,402

67,035,446

-

67,035,446

(3,322,420)

13,289,680

59,436,550

(11,887,310)

47,549,240

(2,249,404)
(5,571,824)

5,248,609
21,841,691

(2,938,946)
123,533,050

1,223,362
(10,663,948)

(1,715,584)
112,869,102
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ภาษีเงินได (ตอ)

กอนภาษี
เงินได
การเปลี่ยนแปลงสุทธิใน
มูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนเผื่อขาย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

กอนภาษี
เงินได

2556
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

(10,285,850)
(10,285,850)

41,143,400
41,143,400

(บาท)

15,062,300
15,062,300

(3,012,460)
(3,012,460)

12,049,840
12,049,840

51,429,250
51,429,250

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
งบการเงินรวม
2557
2556
กําไรกอนภาษีเงินไดรวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
รายได/รายจายที่ไมตองนํามาคํานวณ
เพื่อเสียภาษี
ผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางจากการแปลงคาหนวยงาน
ในตางประเทศ
รวม

35,432,646
3,055,857

221,977,927
48,917,938

(24,256,285)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

(37,565,563)
(7,513,113)

54,742,934
10,948,479

(41,311,667)

(25,285,345)

(26,020,917)

43,345,976

13,243,459

38,823,166

13,243,459

37,294
22,182,842

3,502,727
24,352,457

6,024,708

(1,828,979)
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ภาษีเงินได (ตอ)
การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 สําหรับกลุมบริษัทในประเทศไทยใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปน
ระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแกป 2555 ป 2556 และป 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยาย
เวลาการลดอัต ราภาษีเ งินได นิติ บุคคลรอ ยละ 20 สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2558 ที่เ ริ่ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1
มกราคม 2558
กลุมบริษัทในประเทศไทยใชอัตราภาษีเงินไดที่ลดลงเหลือรอยละ 20 ในการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในป 2555
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สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 กิจการรวมคา ชื่อ บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด ไดรับสิทธิและประโยชนบาง
ประการสําหรับกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในฐานะผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 เชน ไดรับยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร เปนตน และนอกจากนั้น กิจการรวมคาดังกลาว ยังไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปนับตั้งแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการนั้น ซึ่งจะครบกําหนดในป 2558 ผูถือหุนของกิจการรวมคาจะไดรับประโยชนโดย
การไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลซึ่งจะไดรับจากกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตลอดระยะเวลาที่กิจการ
รวมคาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเชนกัน
กิจการรวมคาดังกลาวจึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน ซึ่งมีเงื่อนไขเฉพาะโครงการ
บางประการดังนี้
1) จะตองมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวไมนอยกวาสี่สบิ ลานบาท
2) จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวาหนึ่งลานบาท
รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้

รายไดจากการ
ขายและการ
ใหบริการ

งบการเงินรวม

กิจการที่
ไดรับการ
สงเสริม

2557
กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม

รวม

122,750,447

4,666,697,954

4,789,448,401

104

(บาท)

กิจการที่
ไดรับการ
สงเสริม

2556
กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม

รวม

111,236,710

4,901,724,248

5,012,960,958
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กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน)
สําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณ
ดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปเปนสวนของ
ผูถือหุนของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
กําไร (ขาดทุน) ไมรวมวิทยาลัยดุสิตธานี

(87,477,525)

90,184,944

(43,590,271)

56,571,373

กําไรจากวิทยาลัยดุสิตธานี

66,832,617

73,519,580

-

-

รวม
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)

(20,644,908)

163,704,524

(43,590,271)

56,571,373

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

(471,500)

(471,500)

-

-

84,528,500

84,528,500

85,000,000

85,000,000

(1.03)
0.79
(0.24)

1.07
0.87
1.94

(0.51)
(0.51)

0.67
0.67

จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก หุนทุนซื้อคืนโดย บริษัท ดุสิตธานี
พร็อพเพอรตี้ส จํากัด
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนไมรวม
วิทยาลัยดุสิตธานี
กําไรตอหุนจากวิทยาลัยดุสิตธานี
รวม
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เงินปนผล
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรสะสมเพื่อจายเงินปนผลประจําป
2556 ใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 85,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 1.00 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท
ซึ่งไดจายใหแกผูถือหุนแลวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรสะสมเพื่อจายเงินปนผลประจําป
2555 ใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 85,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 1.00 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท
ซึ่งไดจายใหแกผูถือหุนแลวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

39

รายไดจากการแลกเปลีย่ นสินคาหรือบริการ
กลุมบริษัทมีรายไดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการในกิจการของกลุมบริษัทกับคูสัญญาซึ่งเปนบุคคลภายนอก
โดยบริษัทและบริษัทยอยมีการรับรูรายได ตอเมื่อคูสัญญาไดเขามาใชบริการจากบริษัทและบริษัทยอยเรียบรอยแลว
ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยคิดมูลคาของจํานวนรายไดตามราคาที่จําหนายใหแกบุคคลทั่วไป หรือตามราคาที่ตกลง
แลกเปลี่ยนที่ระบุไวในสัญญา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายไดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการดังกลาวแสดง
รวมอยูในรายไดจากการขายและการใหบริการ ดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

รายไดจากการแลกเปลี่ยนสินคา
หรือบริการ

31,082,985
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50,212,859

29,582,986

43,514,097
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เครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งกอใหเกิดความ
เสียหายแกกลุมบริษัท
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจากกลุมบริษัทมีลูกหนีเ้ ปนจํานวน
มากและอยูในภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ
สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญาของกลุมบริษัท
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดผล
เสียหายแกกลุมบริษัท งวดปจจุบันและในปตอ ๆไป กลุมบริษัทคาดวาอาจจะไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกลุมบริษัท มีเงินลงทุนเปนเงินตราตางประเทศและไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนไว ซึ่งกลุมบริษัทเห็นวาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ไมมีผลกระทบกับงบการเงินอยางมี
สาระสําคัญ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหายแกกลุมบริษัทใน
งวดปจจุบันและงวดตอไป
ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันครบกําหนดชําระของเงินกูยืมแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20
และ 22

279

107

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
40

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
มูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงิน
กลุมบริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐาน ในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงิน ดังตอไปนี้:
- เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน และลูกหนี้การคามีมูลคาตาม
บัญชี ซึ่งเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
- การคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น และการแสดงรายการดังกลาวมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และ 10
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ผันแปรได และเจาหนี้การคา มูลคา
ตามบัญชีมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
- เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว มีอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นมูลคาตามบัญชีจึงใกลเคียงกับ
มูลคายุติธรรมโดยประมาณ

41

ภาระผูกพัน
ก) ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
สัญญาที่ยังไมไดรับรู

263,260,286

108

55,727,588

16,722,428

22,915,417
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ภาระผูกพัน (ตอ)
ข) ภาระผูกพันตามสัญญาบริการ
งบการเงินรวม
2557
2556
ภายในหนึ่งป
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม

60,650,094
75,398,323
136,048,417

70,593,084
97,404,774
167,997,858

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
16,811,021
5,986,215
22,797,236

19,916,614
8,131,195
28,047,809

ค) ภาระผูกพันอื่น ๆ
งบการเงินรวม
2557
2556
หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร
(ดูหมายเหตุขอ 42)
รวม

147,408,700
147,408,700

(บาท)

146,970,900
146,970,900

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

135,173,000
135,173,000

135,173,000
135,173,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 หนังสือค้ําประกันจากธนาคารขางตนไดรวมหนังสือค้ําประกันของบริษัทยอย
แหงหนึ่ง จํานวน 1,955,785 บาท และ 1,499,197 บาท ตามลําดับ ซึง่ ค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทยอย
ดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 8)
ง) ภาระผูกพันตามสัญญา
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานีทําสัญญาเพื่อเปดหลักสูตรการศึกษานานาชาติ กับสถาบัน ดังนี้
1) Le Cordon Bleu, Switzerland เปนระยะเวลา 10 ป โดยสัญญาเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549 โดยวิทยาลัยดุสิต
ธานีตองจายคาลิขสิทธิ์ให Le Cordon Bleu ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
2) Ecole Hotelier de Lausanne, Switzerland เปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญาเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 โดย
วิทยาลัยดุสิตธานีตองจายคาลิขสิทธิ์ให Ecole Hotelier de Lausanne ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
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ภาระผูกพัน (ตอ)
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
สัญญารวมทุนระหวางบริษัทและ Le Cordon Bleu Helvetia Sarl และ Le Cordon Bleu International B.V. โดยมี
ขอตกลงใหบริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด ใชเครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์ จาก Le Cordon Bleu
Helvetia Sarl รวมทั้งการบริการดานการศึกษาจากบริษัท เลอ กอรดอง เบลอ (ประเทศไทย) จํากัด ดังนั้น บริษัท
เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด ตองจายคาเครื่องหมายการคา คาลิขสิทธิ์ และคาบริการใหกับบริษัทดังกลาว ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญารวมทุน
Dusit Overseas Co., Ltd.
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษัทไดค้ําประกันตอเจาของโรงแรมแหงหนึ่งในตางประเทศในการเขาดําเนินการ
บริการทางเทคนิค การบริหารและอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาการบริหารงานของโรงแรม โดย Dusit Overseas
Co., Ltd. ซึ่ ง เป น บริ ษั ทย อ ยในประเทศฮ อ งกง โดยมี เ งื่ อ นไขและระยะเวลาตามที่ ต กลงกั น ในสั ญ ญาการ
บริหารงานของโรงแรมนั้น
จ) ภาระผูกพันสัญญาเชาระยะยาว
งบการเงินรวม
2557
2556
ภายในหนึ่งป
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
หลังจากหาป
รวม

86,918,650
355,924,600
1,884,196,589
2,327,039,839

110

80,764,450
351,407,800
1,969,522,441
2,401,694,691

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(บาท)

48,000,000
199,200,000
448,800,000
696,000,000

42,000,000
195,600,000
500,400,000
738,000,000
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ภาระผูกพัน (ตอ)
สัญญาเชาระยะยาวดังกลาว ประกอบดวย
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
สัญญาเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และอาคารพาณิชยดุสิตธานี ฉบับลงวันที่ 16
มีนาคม 2509 ระหวางสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยกับบริษัท สัญญาดังกลาวครบกําหนดในวันที่ 31
มีนาคม 2546 โดยกรรมสิทธิ์ของอาคารเปนของผูใหเชาเมื่อการกอสรางเสร็จ อยางไรก็ตาม เงื่อนไขในสัญญา
ระบุใหบริษัทสามารถตอสัญญาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป โดยจะตองตกลงคาเชากันใหม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 บริษัทไดลงนามตอสัญญาเชาที่ดินดังกลาวขางตนครั้งแรกโดยมีระยะเวลา 15 ป
นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกําหนดชําระคาเชาลวงหนา 15 ป เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,100,000,000 บาท
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา (เดิมชื่อ
โรงแรมดุสิต รีสอรท พัทยา) กับบริษัท สิริพัทยา จํากัด มีระยะเวลาการเชา 22 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 และกําหนดอัตราคาเชาตลอดอายุสัญญาเปนจํานวนเงินรวม 1,002,000,000 บาท และ
คาเชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินฟรังกสวิสเซอรแลนด ในระหวางอายุสัญญาเชา หากมีการ
ยกเลิกสกุลเงินฟรังกสวิสเซอรแลนดใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐฯ โดยใช
อัตราเฉลี่ยคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ ในวันทําสัญญา ซึ่งอัตราขายของธนาคารพาณิชยตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย หนึ่งดอลลารสหรัฐฯ มีคาเทากับ 39.14 บาท และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาแลว บริษัทมีสิทธิตออายุ
สัญญาเชาอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ป โดยจะตองตกลงคาเชากันใหม
Philippine Hoteliers, Inc.
Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยถือหุนทางออม มีสัญญาเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารโรงแรม
โดยมีอัตราคาเชาตามที่กําหนดในสัญญา ซึ่งจายชําระทุกไตรมาสในอัตรารอยละ 5 ของรายไดสําหรับป สัญญา
เชามีอายุจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และหลังจากนั้นบริษัทยอยดังกลาวมีสิทธิตออายุไดอีก 25 ป เมื่อสัญญา
เชาสิ้นสุดลง บริษัทยอยดังกลาวจะตองคืนที่ดินพรอมทั้งสงมอบทรัพยสินที่เชารวมทั้งอาคาร และอุปกรณซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของอาคารใหกับผูใหเชา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ไดมีการตออายุสัญญาเชาดังกลาวขางตนออกไปอีก 25 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2546 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 โดยมีเงื่อนไขตาง ๆ เชนเดียวกับสัญญาฉบับเดิม
111

283

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
41

ภาระผูกพัน (ตอ)
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง ไดทําสัญญาเชา
สินทรัพยที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสติ ธานี ลากูนา ภูเก็ต โรงแรมดุสติ ดีทู เชียงใหม และเชาชวง
สินทรัพยที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสติ ธานี หัวหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดุสติ ธานี (กองทุนรวม) เปนระยะเวลา 3 ป และมีสิทธิตออายุสญ
ั ญาเชา และสัญญาเชาชวงไดอีก 6 ครั้ง ครั้งละ 3
ป โดยบริษัทเปนผูรับประกันการชําระคาเชา และ/หรือ คาเชาชวงขั้นต่ําที่บริษัทยอยจะตองชําระใหแกกองทุน
รวม (ดูหมายเหตุขอ 42) โดยกําหนดอัตราคาเชาดังนี้
1) คาเชาคงที่ในอัตรารวม 205,000,000 บาทตอป โดยแบงชําระเปนรายเดือนตามจํานวนที่ระบุในสัญญา
สําหรับคาเชาในระหวางวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คํานวณเปนสัดสวนตามจํานวนวัน
จากอัตราคาเชาดังกลาว
2) คาเชาแปรผันชําระเปนรายไตรมาส คํานวณในอัตรารอยละของกําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาใชจาย
ทางการเงิน คาใชจายภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) ของกิจการโรงแรม ซึ่ง
กําหนดอัตรารอยละไวดังนี้
ป 2554 ถึง 2559 อัตรารอยละ 90
ป 2560 ถึง 2565 อัตรารอยละ 85
ตั้งแตป 2566 เปนตนไป อัตรารอยละ 80
สําหรับคาเชาในระหวางวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหคํานวณเปนสัดสวนตาม
จํานวนวันโดยใชอัตรารอยละ 90
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ภาระผูกพัน (ตอ)
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
จากการที่ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) และ / หรือ DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได
กรรมสิทธิ์ในการเช าที่ ดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมั ลดี ฟส โครงการรี สอรท และสิ่ งปลูกสร างบนเกาะ
Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟสดังกลาวในหมายเหตุขอ 15 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคาเชา
ตามอายุสัญญาเชาที่เหลือดังนี้
ครบกําหนด
ระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
ระยะเวลาที่เกินกวาหาป

จํานวนเงิน
1,000,000
4,000,000
41,152,051

ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ

ทั้งนี้บริษัท DMS Property Investment Pvt Ltd. สามารถนําคาเชาจายลวงหนาจํานวน 5,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ
มาหักไดปละ 1,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ เปนระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2555
วิทยาลัยดุสิตธานี
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินซึ่งเปนที่ตั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี (วิทยาเขตพัทยา) กับโรงเรียนแหงหนึ่ง โดยมีระยะเวลา 21 ป นับตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2553
ถึง 22 มิถุนายน 2574 และกําหนดอัตราคาเชาตลอดอายุสัญญาเปนจํานวนเงินรวม 132,303,750 บาท
ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีไดวางเงินประกันการเชาจํานวน 12,000,000_บาท โดยแสดงรวมอยูในสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่น และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาแลว วิทยาลัยดุสิตธานีมีสิทธิตออายุสัญญาเชาตอไปอีก ตามเงื่อนไข
ที่จะตกลงกันใหม
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 บริษัทไดชําระหนี้จํานวน 44,246,000 บาท แทนบริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น
จํากัด ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาบริษัทไดมีหนังสือทวงถามใหบริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น
จํากัด ชําระหนี้ที่บริษัทไดชําระหนี้แทน แตบริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไมไดชําระหนี้ดังกลาว
แตประการใด ดังนั้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2544 บริษัทจึงไดยื่นฟองบริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด
ตอศาลแพงกรุงเทพใตในจํานวนทุนทรัพย 45,782,488 บาท เพื่อเรียกรองใหชําระเงินคืนจากกรณีดังกลาวอันเปน
สิทธิโดยชอบตามกฎหมาย
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2544 บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นฟองบริษัท ตอศาลแพงกรุงเทพใต
เพื่อเรียกทรัพยสินคืน (โรงแรมดุสิตธานี พัทยา) และคาเสียหายการละเมิดโดยมีทุนทรัพยในการฟองคดีเปนจํานวน
เงิน 2,760,000,000 บาท บริษัทไดยื่นคําใหการแกฟองตอศาลแพงกรุงเทพใตแลวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545
เนื่องจาก บริษัทไดครอบครองและเปนเจาของกรรมสิทธิ์โดยสงบและเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของติดตอกันเกิน
กวา 10 ป และไดกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกลาวแลวโดยผลของกฎหมาย
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 ศาลแพงกรุงเทพใตไดมีคําสั่ง ใหรวมคดีที่บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น
จํากัด เปนโจทกฟองบริษัทเพื่อเรียกทรัพยสินคืน (โรงแรมดุสิตธานี พัทยา) และเรียกคาเสียหายจากการละเมิดเขา
กับคดีที่บริษัทเปนโจทกฟองบริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด
ในวันที่ 26 มีนาคม 2547 ศาลไดพิจารณายกฟองบริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด เนื่องจากบริษัทเปน
เจาของทรัพยสินอาคาร โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ดวยผลของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1382 และ 1385 โดยสมบูรณแลว และศาลไดพิพากษาใหบริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ชําระเงิน
จํานวน 45,782,488 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงินตน 44,246,000 บาท นับตั้งแตวันที่ 20
ธันวาคม 2544 จนกวาจะชําระใหแกบริษัทครบถวน
ในวันที่ 26 เมษายน 2547 บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นอุทธรณตอศาลและในวันที่ 7
กรกฎาคม 2547 บริษัทไดยื่นคําแกอุทธรณและคํารองคัดคานคํารองขอทุเลาการบังคับคดี
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ)
ในวันที่ 31 มกราคม 2548 บริษัทไดยื่นฟองลมละลาย บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ตอศาล
ลมละลายกลาง ตอมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และในวันที่ 9
สิงหาคม 2548 บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นอุทธรณ คัดคานพิทักษทรัพยเด็ดขาด และ
บริษัทไดยื่นคํ าแกอุ ทธรณ ดังกลาวไวแลว ต อมาในวันที่ 21 ตุ ลาคม 2551 ศาลฎีกาแผนกคดีลมละลายไดมีคํา
พิพากษายืนตามศาลชั้นตน คือพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้ บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ขณะนี้คดี
อยูในชั้นรอเรียกประชุมเจาหนี้จากเจาพนักงานบังคับคดี
ในวันที่ 30 มกราคม 2549 เจาพนักงานพิทักษทรัพยของบริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นคํารอง
ขอดําเนินคดีตอศาลในคดีที่บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นฟองบริษัทตอศาลแพงกรุงเทพใต
เพื่อเรียกทรัพยสินคืน (โรงแรมดุสิตธานี พัทยา)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ศาลแพงกรุงเทพใตไดนัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณในคดีที่ บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด
คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นฟองบริษัทตอศาลแพงกรุงเทพใต เพื่อเรียกทรัพยสินคืน (โรงแรมดุสิตธานี พัทยา) โดย
ศาลอุทธรณไดพิจารณายืนตามคําพิพากษาศาลชั้นตน คือ พิพากษาใหยกฟองคดีที่บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอร
ปอเรชั่น จํากัด เปนโจทกฟองเรียกทรัพยสินคืน
ตอมาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นฎีกาคดีไวที่ศาลแพงกรุงเทพ
ใต เพื่อคัดคานคําพิพากษาศาลชั้นตน และศาลอุทธรณ และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 บริษัทไดยื่นคําแกฎกี า
ดังกลาว ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ศาลแพงกรุงเทพใตไดนัดฟงคําพิพากษาศาลฎีกา โดยพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาล
ชั้นตนและศาลอุทธรณ คดีจึงเปนอันถึงที่สุด
Philippine Hoteliers, Inc
สําหรับ Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ถูก
ฟองเรียกคาเสียหาย และภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของบริษัทยอย ซึ่งยังไมไดบันทึกในงบการเงิน
ของบริษัทยอยนี้ เชน ขอพิพาทเรื่องแรงงานกับ National Labour Relations Commission - National Capital Region
อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทยอยมีความเห็นวาคาใชจายจากภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว (ถามี) จะไมมี
สาระสําคัญและไมมผี ลกระทบตองบการเงิน จึงมิไดมกี ารตั้งสํารองดังกลาวในงบการเงิน
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ)
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด
บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในฐานะผูค้ําประกันการชําระคาเชา และ/หรือคาเชาชวงขั้นต่ํา ที่บริษัท ดุสิต แมนเนจ
เมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง จะตองชําระใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี
(กองทุนรวม) สําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 1 - 4 โดยกําหนดคาเชา และ/หรือ คาเชาชวงขั้นต่ําไวดังนี้
ปที่ 1 จํานวน 381,342,000 บาท
ปที่ 2 จํานวน 382,741,000 บาท
ปที่ 3 จํานวน 384,649,000 บาท
ปที่ 4 จํานวน 386,144,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทไดสงมอบหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารใหแกกองทุนดังกลาวรวมอายุคราวละ 1 ป ในวงเงิน
125,000,000 บาท (ดูหมายเหตุขอ 41(ค) และขอ 41(จ)) โดยจะจัดทําหนังสือค้ําประกันใหมทุก 1 ป ตลอดชวง
ระยะเวลารับประกันดังกลาว
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และ DMS Property Investment Pvt. Ltd.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ําประกันใหแก DMS Property Investment
Pvt. Ltd. ในสาธารณรัฐมัลดีฟสซึ่งเปนบริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม สําหรับเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวเปน
จํานวนเงินไมเกิน 25,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ และ 24,400,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ
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43 เรื่องอื่น ๆ
ก) การออกและเสนอขายหุนกู
ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติใหออกและเสนอขายหุนกู เพื่อใชในการ
ดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือชําระหนี้บางสวนของบริษัท หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนิดระบุชื่อ
ผูถือหรือไมระบุชื่อผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ อาจมีหรือไมมีประกัน อาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู
และอาจสามารถหรือไมสามารถไถถอนไดกอนกําหนด จํานวนเงินรวมหุนกูไมเกิน 5,000,000,000 บาท โดยมี
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท มีอายุไมเกิน 7 ป นับจากวันออกหุนกู อัตราดอกเบี้ยของหุนกูนั้นขึ้นอยูกับสภาวะ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู และจะเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ใหแกประชาชนทั่วไป
และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือ ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจําเปน
และสมควรที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู และอื่น ๆ
ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติขยายเวลาการออกและเสนอขายหุนกูออกไปอีก 5 ป
นับจากวันที่ 29 เมษายน 2554 ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะดําเนินการตามมติดังกลาวตอไป
ข) การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหบริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เทวารัณย
สปา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 ทั้งนี้ บริษัทไดรับโอนกิจการของบริษัทยอยดังกลาวตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป
ค) บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินและอาคารกับ
สถาบันการศึกษาแหงหนึ่งเพื่อดําเนินการปรับปรุงเปนโรงเรียนวิชาชีพหรือหลักสูตรวิชาชีพ (Vocational School) เปน
ระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2588 และมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะเชา
ชวงทรัพยสินที่เชาตอออกไปอีก 10 ป นับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาเชาชวง บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียน
สัญญาเชาชวงดังกลาวกับกรมที่ดินแลว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
44 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและไมได
นํามาใชในการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ใน
ปดังตอไปนี้ กลุมบริษัทไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
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ปที่มีผล
บังคับใช
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

290

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
44

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช (ตอ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
สวนงานดําเนินงาน

ปที่มีผล
บังคับใช
2558
2558
2558

งบการเงินรวม
การรวมการงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียใน
กิจการอื่น
การวัดมูลคายุติธรรม
สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

2558
2558
2558

การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย
รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา
สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

2558

2558
2558

2558
2558

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการ
รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

2558

โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแกลูกคา

2558

2558
2558

กลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ หากทบทวนเสร็จแลวพบวามีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญ กลุมบริษัทจะปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวของ
119
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45

การจัดประเภทรายการใหม
รายการบางรายการในงบการเงินป 2556 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอในงบ
การเงินป 2557 การจัดประเภทรายการที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้

กอนจัดประเภทใหม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

931,234,803
59,139,915
5,080,085,331
67,845,177

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม
(บาท)

หลังจัดประเภทใหม

(52,998,500)
52,998,500
(2,597,743)
2,597,743

878,236,303
112,138,415
5,077,487,588
70,442,920

-

การจัดประเภทรายการใหมนเี้ นื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมบริษัทมากกวา
46

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

(ก)

ในวันที่ 12 มกราคม 2558 บริษัท ดุสิตไชนาแคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง ไดทําสัญญาใหกูยืมเงิน
แก Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ซึ่งเปนกิจการรวมคาในสาธารณรัฐประชาชนจีน เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 13,500,000 หยวน เพื่อเปนทุนหมุนเวียนของกิจการรวมคาดังกลาว โดยมีระยะเวลาในการใหกูยืม
5 ป อัตราดอกเบี้ยอางอิงตามอัตราเงินใหกูยืม 1-5 ปของธนาคารจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

(ข)

ในวันที่ 20 มกราคม 2558 บริษัทในฐานะผูค้ําประกัน ไดขยายระยะเวลาในการค้ําประกันการชําระคาเชาและ/หรือ
คา เช า ช ว งขั้ น ต่ํ า ที่ บริษั ท ดุ สิ ต แมนเนจเม นท จํ ากั ด ซึ่ ง เป นบริ ษัทย อ ยแห ง หนึ่ ง ที่ จ ะต อ งชํ าระต อ กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557โดยใหมีระยะเวลาค้ําประกันตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 และลดวงเงินค้ําประกัน จาก 125,000,000 บาท เปน 97,000,000
บาท
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46

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ)

(ค)

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการไดพิจารณาเสนอจายเงินปนผล สําหรับป 2557 ใหแกผูถือหุน
สามัญจํานวน 85,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 1.00 บาท เปนจํานวนเงิน 85,000,000 บาท เพื่อนําเสนอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป

293
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ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
27 เมษายน 2548

1. นายชาตรี โสภณพนิช
- ประธานกรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

คณะกรรมการบริษัท

81

อายุ
(ป)

- อาชีวศึกษาชั้นสูง Kwang Tai High
Accountancy College เขตบริหารพิเศษ
ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
- อุดมศึกษาจาก London Regent Street
Polytechnic สหราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร
Institute of Bankers สหราชอาณาจักร
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Pepperdine University, Malibu,
California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
De La Salle University สาธารณรัฐฟลิปปนส
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศาสตราจารยกิตติคุณแหงมหาวิทยาลัยซัวเถา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- Director Accreditation Program รุน CP/2005

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

173

ตําแหนงในกิจการอื่น
ประธานกรรมการ

2542 - ปจจุบัน

ปจจุบัน

ประธานกรรมการ/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน

บ. บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

DMS Propoerty Investment Pvt. Ltd.

บมจ. ดุสิตธานี

ประสบการณทํางาน

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ

ปจจุบัน

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัทรวม
ชวงเวลา
ผูเกี่ยวของ (%)
5.10
2548 - ปจจุบัน

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม
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ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
29 เมษายน 2537

2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต
- กรรมการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

82

อายุ
(ป)

-

-

-

-

174

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท

สภานิติบัญญัติเเหงชาติ
บมจ. การบินไทย

ตําแหนงในกิจการอื่น
กรรมการ
ประสบการณ
สมาชิก
กรรมการผูอํานวยการใหญ

ปจจุบัน

2549 - 2551
2535 - 2536

บมจ. เอ็ม บี เค

บมจ. ดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี

ชือ่ หนวยงาน

บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต

กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการสภา

ตําแหนง

ประสบการณทํางาน

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
ในบริษัทรวม
ชวงเวลา
ผูเกี่ยวของ (%)
Advanced Management Program
ไมมี
2537 - ปจจุบัน
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปจจุบัน
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร
University of Wales สหราชอาณาจักร
Director Certification Program รุน
ปจจุบัน
66/2005
Director Accreditation Program รุน
45/2005

296

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
25 กุมภาพันธ 2557

3. นางปรารถนา มงคลกุล
- กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

50

อายุ
(ป)

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Advanced Management Program 180,
Harvard Business School
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุน
1/2555 สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุน 6/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Chief Financial Officer
Certificate Program รุน 1
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย
- Director Diploma Examination 2003, the
Australian Institute of Directors Association
- Director Certification Program รุน 37/2003
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program 2003
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

175

2541 - 2555

2550 – 2554

2554 – ปจจุบัน
ปจจุบัน

2556 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัทรวม
ชวงเวลา
ผูเกี่ยวของ (%)
ไมมี
ปจจุบัน

ประสบการณ
กรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
บมจ. โรงแรมราชดําริ

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส

บ. บูติค คอนซัลติง้ กรุป
บ. บูติค อินเตอรเนชั่นแนล กรุป
บ. บูติค พรอพเพอรตี้ กรุป
บ. บูติค เทรดดิ้ง กรุป
การทาเรือแหงประเทศไทย
มูลนิธิ ดร. กําจัด-ปราณี มงคลกุล

บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
บมจ. แม็คกรุป

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตําแหนงในกิจการอื่น
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บมจ. ดุสิตธานี

ชือ่ หนวยงาน

กรรมการ

ตําแหนง

ประสบการณทํางาน

297

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
11 สิงหาคม 2552

4. นางวรางค ไชยวรรณ
- กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

47

อายุ
(ป)

- Master of Business Administration in
Finance and Investment,
George Washington University,
Washington D.C.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)
- Director Accreditation Program รุน 60/2006
- Certified Financial Planner รุน ที่ 1
ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(Thai Financial Planners
Association)
- The Invitaion Life Insurance Top
Executives Seminar 2008, FALIA,
JAPAN
- นักศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รุนที่ 5

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

2.57

176

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัทรวม
ผูเกี่ยวของ (%)

2550 - 2552
2544 - 2549

ปจจุบัน

ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณ
กรรมการ
Vice President

ตําแหนงในกิจการอื่น
กรรมการ /
รองกรรมการผูจดั การใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไมม-ี

กรรมการ

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน

บ. ไทยเอเชียแปซิฟก บริวเวอรี่
บ. ไทยประกันชีวิต

บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
บ. แสงโสม
บ. กาญจนสิงขร
บ. เฟองฟูอนันต
บ. ธนภักดี
บ. มงคลสมัย
บ. ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง

บมจ. ไทยประกันชีวิต

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส

ประสบการณทํางาน

298

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
30 เมษายน 2546

5. นายเค็นเน็ท กอศิรโิ สภณ
- กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

44

อายุ
(ป)

- Bachelor of Science in Applied
Mathematics and Economics
(Magna Cum Laude), Brown
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- HK Business Delegation to
Cambodia and Myanmar, led by
HKSAR Financial Secretary, HK
Trade Development Council and
office of the Financial Secretary of
the HKSAR
- E-course on “Commodities”
(Part 1), Hong Kong Securities and
Investment Institute
- HKEx Environment, Social and
Governance Reporting Guide, The
Hong Kong Institute of Directors

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

10.27

177

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัทรวม
ผูเกี่ยวของ (%)

2543 - 2549

ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน

2549 - ปจจุบัน

2541 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

ชือ่ หนวยงาน

กรรมการ
บมจ.ดุสิตธานี
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
Pioneer Global Group Ltd.
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน)
Home Inns and Hotels Management Inc.
กรรมการ
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ตําแหนงในกิจการอื่น
Pioneer iNetwork Limited
กรรมการ
Cape Nga Development Ltd.
กรรมการ
Gaw Capital Partners
กรรมการ
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
กรรมการ
Strand Hotels International Ltd.
กรรมการ
Myanmar Hotel International Pte. Ltd.
กรรมการ
ประสบการณ
กรรมการ
Siam Food Products Plc.

ตําแหนง

ประสบการณทํางาน

299

ความสัมพันธทางครอบครัว
- พีช่ ายนางสินี เธียรประสิทธิ์

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
28 กุมภาพันธ 2523

6. นายชนินทธ โทณวณิก
- กรรมการ
- กรรมการผูมอี ํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

57

อายุ
(ป)

- Master of Business Administration,
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
รุน 72/2006
- Director Accreditation Program
รุน 10/2004

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

178

ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย

49.94
รวมอยูในกลุม

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัทรวม
ผูเกี่ยวของ (%)

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

2549 - 2551
2549 - 2551

ปจจุบัน

ชวงเวลา

สมาคมโรงแรมไทย
สภาหอการคาไทย
ประธานอุตสาหกรรมบริการ

สภานิติบัญญัติเเหงชาติ
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ
การทองเที่ยว สภานิติบัญญัติเเหงชาติ
Asean Hotels and Restaurants Association

บ. ชนัตถและลูก/ บ. นิวแอตแลนติค
บ. ปยะศิริ/ บ. ธนจิรัง/ บ. เจทีบี (ประเทศไทย)
The Hong Kong Polytechnic University

Philippine Hoteliers, Inc.
วิทยาลัยดุสิตธานี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส/ บ. เทวารัณย สปา
บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต/บ. ดุสิต เวิลดวายด
บ.ดุสิตแมนเนจเมนท/บ.ดุสิตไชนาแคปปตอล
บ.ดุสิตธานีการโรงแรม
Dusit Overseas Co., Ltd.
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
Dusit USA Management Inc.
DusitFuduHotelManagement(Shanghai)Co.,Ltd.

บมจ. ดุสิตธานี

ชือ่ หนวยงาน

นายกสมาคม

ประธาน

สมาชิกคณะที่ปรึกษาโรงเรียน
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
ประสบการณ
สมาชิก
กรรมาธิการ

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอืน่
-ไมมีตําแหนงในกิจการอืน่
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผูจัดการ/
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภาวิทยาลัย
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

ตําแหนง

ประสบการณทํางาน

300

ความสัมพันธทางครอบครัว
- นองสาวนายชนินทธ โทณวณิก

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
26 เมษายน 2522

7. นางสินี เธียรประสิทธิ์
- กรรมการและเลขานุการบริษัท
- กรรมการผูมอี ํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

56

อายุ
(ป)
ชวงเวลา

179

49.94
ปจจุบัน
- Mac Duffies Springfield, MA
รวมอยูในกลุม
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย
- หลักสูตรผูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
รุนที่ 29
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑที่
เกี่ยวของกับบริษทั จดทะเบียน รุน 8/2555
- Director Certification Program Refresher
Course รุน 2/2009
- Improving the Quality of Financial
Reporting รุน 1/2006
- Finance for Non-Financial Director รุน 22/2005
- Director Certification Program รุน 65/2005
- Director Accreditation Program รุน 9/2004

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัทรวม
ผูเกี่ยวของ (%)

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส
บ. เทวารัณย สปา
บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต
บ. ดุสิต เวิลด วายด
บ. ดุสิต แมนเนจเมนท
บ. ดุสิต ไชนา แคปปตอล
บ.ดุสิตธานีการโรงแรม
Philippine Hoteliers, Inc.
Dusit Overseas Co., Ltd.
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
DMS Property Investmen Pvt. Ltd.
Dusit USA Managament Inc.
Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd.

บมจ. ดุสติ ธานี

ชือ่ หนวยงาน

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไมม-ี
ตําแหนงในกิจการอื่น
บ. แอคมี พรินติง้ / บ. ชนัตถและลูก /
กรรมการ
บ. นิวแอตแลนติค / บ. ปยะศิริ / บ. ธนจิรัง

กรรมการ / เลขานุการบริษัท /
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการ

ตําแหนง

ประสบการณทํางาน

301

302

303

304

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
30 เมษายน 2542

11. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี
- กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

85

อายุ
(ป)

-

-

-

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Director Certification Program (0/2000)
Fellow Member สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
วุฒิบัตร วปอ. 2524
ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท
โรงเรียนการจัดการ
Yale University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

184

- Master of Business Administration,

-

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

University of Pennsylvania

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัทรวม
ผูเกี่ยวของ (%)

2542-2557
2543 - 2551
2533 - 2537
2529 - 2531

2545 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

2542 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน

2542 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผูวาการ

ประสบการณ

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตําแหนงในกิจการอื่น
ประธานทีป่ รึกษาศูนยพัฒนา
การกํากับดูเเลกิจการที่ดี
ประธานคณะกรรมการทดสอบ
ผูส อบบัญชีภาษีอากร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย

ชือ่ หนวยงาน

บมจ. ดุสิตธานี
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การขนสงรถไฟฟามหานคร
การรถไฟแหงประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมสรรพากร

ตลาดหลักทรัพยเเหงประเทศไทย

บมจ. นวกิจประกันภัย

บมจ. ไทยคม

กรรมการอิสระ/
บมจ. ดุสิตธานี
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา /

ตําแหนง

ประสบการณทํางาน
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ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
30 เมษายน 2553

12. นายสรดิษ วิญญรัตน
- กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

74

อายุ
(ป)

- Director Accreditation Program
รุน CP/2005

สหราชอาณาจักร

- อบรมการธนาคาร City of London
College of Banking

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ไมมี

185

สัดสวนการถือหุน
ในบริษทั รวม
ผูเกี่ยวของ (%)

2525 - 2544
2530 - 2541
2500 - 2533

ปจจุบัน

ปจจุบัน

ชวงเวลา

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหนวยงาน

ประสบการณ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูบริหาร ดานการตลาดและ
บัตรเครดิต

ตําแหนงในกิจการอื่น
กรรมการผูจัดการ

กลุม โรงแรมแลนดมารค
บมจ. โพสต พับลิชชิง
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

บ. สรชัยวิวัฒน
บ. เอ็ม. วี. เอส. โฮลดิง้
บ. พีเอช. ดี เชียงราย
บ. ไพรม แมนเนจเมนท (ไทยแลนด)

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ตําแหนง

ประสบการณทํางาน
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ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

1. นายชนินทธ โทณวณิก
2. นายคัมภีร สุวรรณรัต

ชื่อ-สกุล

คณะผูบริหาร และประวัติ

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

ชวงเวลา

ตําแหนง

ประสบการณทาํ งาน

186

2529 - 2540

2540 - 2550

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ/
รองประธานอาวุโส/
รองประธานบริหาร

รายละเอียดปรากฏอยูใน ประวัติและขอมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสติ ธานี จํากัด (มหาชน)
70 - Bachelor of Business
ไมมี
2550 - ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการฝายบริหาร
Administration University of
การศึกษา
Hawaii
กรรมการสภา
- Post Graduate Studies, School of
กรรมการ
Hotel, Administration, Cornell
University of New York
- Director Accreditation Program
- Leading at a Higher Level, Dr. Ken

สัดสวน
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม การถือหุน ใน
(ป)
บริษัท (%)

บมจ.ดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
บ. ดุสติ ธานี พร็อพเพอรตี้ส
บ. เทวารัณย สปา
บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต
บ. ดุสิต แมนเนจเมนท
Philippine Hoteliers, Inc.
บ. เวิลดคลาสเรนทอะคาร
บ. ดุสติ โฮเต็ล แอนด รีสอรท

บมจ.ดุสิตธานี

ชื่อหนวยงาน
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ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

4. นายชํานาญศิลป ชํานาญกิจ

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

3. นางสาวสุรางค จิรัฐิติกาลโชติ

ชื่อ-สกุล

56

54

- Master of Business Administration,
Tarleton State University, Texas,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Science (Marketing)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- หลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑทเี่ กี่ยวของกับ
บริษทั จดทะเบียน รุน 8/2555
- Director Accreditation Program
2003

Montclair State College

- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร

ไมมี

ไมมี

สัดสวน
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม การถือหุน ใน
(ป)
บริษัท (%)

กรรมการและรองประธานบริหาร
อาวุโส-การเงินและปฏิบัติการ

2539 - 2548

187

กรรมการผูจัดการ

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

รองกรรมการผูจดั การฝายพัฒนา
อสังหาริมทรัพย
ที่ปรึกษาฝายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานและประธานเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการ
รองประธานฝายพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและกอสราง
รองประธานฝายพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและกอสราง

ตําแหนง

2548 - ปจจุบัน

ปจจุบัน

2545 - 2548

2548 - 2553

2555 - ปจจุบัน
2553 - 2555

ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณทาํ งาน

Interlife John Hancock Assurance PLC.

บ. วัชรธนกาญจน

บมจ. ดุสิตธานี

บ. เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

บ. นันทวัน
บ. ภูเก็ตสแควร

บมจ. ดุสติ ธานี

ชื่อหนวยงาน
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61

65

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- MSc (HRD), South Bank University,
U.K.

ไมมี

ไมมี

รองประธานฝายการเงินเเละบัญชี
สํานักงานใหญ
กรรมการ

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
สวนกลาง

2540 - 2547

รองประธานอาวุโส
ฝายทรัพยากรบุคคลและควบคุมคุณภาพ
รองประธาน ฝายทรัพยากรบุคคล
และควบคุมคุณภาพ
รองประธานฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
VP – HR
Head, Shangri-La Academy
Group Director of HR
Associate Director, HR

ตําแหนง

ปจจุบัน

2553-2556
2552
2552
2546-2552
2543-2546

2556-2557

2557-ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณทาํ งาน

บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส
บ. เทวารัณย สปา
บ. ดุสิต เวิลด วายด
บ. ดุสิต แมนเนจเมนท
บมจ. ดุสติ ธานี

บมจ. ดุสติ ธานี

บ. ดุสิต เวิลด วายด
The Marina Bay Sands
Shangri-La Hotels And Resorts
Shangri-La Hotels And Resorts
Pricewaterhouse Coopers

บ. ดุสิต เวิลด วายด

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหนวยงาน

188

หมายเหตุ: ในชวง 5 ปที่ผานมา ไมมกี รรมการ ผูบริหาร และผูม ีอํานาจควบคุมที่มีประวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

6. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

5. นายเอง ลีออง ตัน

ชื่อ-สกุล

สัดสวน
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม การถือหุน ใน
(ป)
บริษัท (%)

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ
ชื่อยอหลักทรัพย
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียนเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว
ขอมูลของบุคคลอา งอิ ง อื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย

ผูสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
DTC
เลขที่ 946 อาคารพาณิชยดุสิตธานีชั้น 5 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ธุรกิจหลักกิจการโรงแรม
0107536000617
+ 66 (0) 2200 9999
+ 66 (0) 2636 3630 และ + 66 (0) 2636 3545
www.dusit.com
850 ลานบาท
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 85 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท + 66 (0) 2229 2800
โทรสาร
+ 66 (0) 2359 1259
นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพนั ธุ
ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3756
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50 - 51 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร
1 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท
+ 66 (0) 2677 2000
โทรสาร
+ 66 (0) 2677 2222
บริษัท สํานักงานกฎหมายธีรคุปต จํากัด
เลขที่ 546 อาคารยูนิเวสท คอมเพล็กซ ชั้น 15
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท + 66 (0) 2511 1512 และ + 66 (0) 2513 1976
โทรสาร
+ 66 (0) 2938 1247 และ + 66 (0) 2938 1957

ขอมูลสํา คัญอื่น
บริษัทไมมีขอมูลสําคัญอื่นที่จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน

* ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมของบริษัทไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัท www.dusit.com/investor
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