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แม้ว่าสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ยังคงต้องเผชิญ
กับความผันผวน ทั้งจากปัจจัยความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ
และปัจจัยด้านความกังวลทางเศรษฐกิจ จากการแยกตัวจากสหภาพยุโรป
ของประเทศอังกฤษ (Brexit) แต่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบ
ปี 2559 ยังคงสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ประเมินไว้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.2 สูงกว่าอัตรา
การขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ในปี 2558 โดยมีแรงส่งจากการใช้จ่ายและ
การลงทุนของภาครัฐเป็นส�าคัญ
ส�าหรับภาคการท่องเที่ยวของไทยในปี 2559 จากข้อมูลล่าสุด
ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ระบุ ว ่ า มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วสะสม
ตลอดทั้งปี 32.58 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากปีก่อน ก่อให้
เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวม 2.52 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17.7
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งรายได้นี้ได้กระจายเม็ดเงินลงสู่
ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
ในขณะเดียวกัน ส�าหรับกลุ่มดุสิตธานี ในรอบปี 2559 เอง
ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญด้วยกันถึงสามประการ ประการ
แรกคือ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับเป็นความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งของชาวไทยทุกคน
ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
ขอให้ ค� า มั่ น ว่ า จะสานต่ อ พระราชปณิ ธ านของพระองค์ ท ่ า นในการ
มุง่ มัน่ พัฒนาประเทศไทยให้เจริญเติบโตต่อไป ด้วยการสร้างผลการด�าเนิน
งานที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทฯ
มีการเติบโตร่วมไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ส่วนประการที่สองคือ การที่คุณชนินทธ์ โทณวณิก ได้ตัดสินใจ
ขึ้ น ด� า รงต� า แหน่ ง รองประธานกรรมการ (Vice Chairman) และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Committee)
เพื่ อ ดู แ ลภาพรวมในฝั่ง นโยบาย ดัง นั้น คณะกรรมการฯจึงได้มีม ติ
แต่ ง ตั้ ง คุ ณ ศุ ภ จี สุ ธ รรมพั น ธุ ์ เป็ น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ ่ ม
เพื่ อ ดู แ ลภาพรวมเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การ ในการน� า ให้ ก ลุ ่ ม ดุ สิ ต
มีการเติบโตและก้าวหน้าตามแผนงานที่คุณชนินทธ์ได้เคยวางไว้ โดยใน
รอบปีนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญ คือการวางรากฐานการด�าเนินงาน
เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั บริษทั ฯ ในการเติบโตในอนาคต ควบคูไ่ ปกับ
การดูแลบริหารจัดการให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

และประการที่สาม คือ การที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก
ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินบน
หัวมุมถนนสีลมตัดกับถนนพระรามสี่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ดุสติ ธานี กรุงเทพฯ และอาคารส�านักงานเดิมจ�านวน 19 ไร่ พร้อมกับทีด่ นิ
เพิ่มเติมจากอาคารรกร้างด้านถนนพระราม 4 ที่อยู่ติดกับบริษัทไปจนถึง
อาคารอับดุลราฮิมอีกรวมเป็น 23 ไร่ 2 งาน 27.2 ตารางวา เป็นเวลา
30 ปี และได้รบั สิทธิตอ่ สัญญาเช่าต่อเนือ่ งอีก 30 ปี ซึง่ บริษทั ฯ มองเห็น
ศักยภาพในการพัฒนาทีด่ นิ ผืนนีใ้ ห้กลายเป็นหมุดหมายใหม่ของกรุงเทพฯ
ที่ไม่ใช่ในแง่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้าง
ภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ที่ต้องผสมผสานทั้งเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย ความเป็นย่านใจกลางธุรกิจ ความเป็นพื้นที่สีเขียว
ที่ต่อเนื่องจากสวนลุมพินี และที่ดินที่ต่อเนื่องกันทั้งผืนนี้ ยังจะช่วยเปิด
ให้มีทางเข้าออกหลายทาง เชื่อมต่อทั้งถนนพระราม 4 ถนนสีลม รวมถึง
ซอยศาลาแดงที่จะทะลุผ่านไปยังถนนสาทร ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร
ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ดุสิตธานี เป็นเครื่องหมายทางการค้า
ของคนไทย จึงเป็นหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะด�าเนินธุรกิจทีส่ ร้างประโยชน์รว่ มกัน
ระหว่างบริษทั และสังคม ซึง่ บริษทั ฯ มัน่ ใจว่าจากแผนการด�าเนินงานต่าง
และแผนการลงทุนที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาตลอดปี 2559 น่าจะช่วย
ยกระดับตราสัญลักษณ์ของ ดุสิตธานี ให้กลับมาเปล่งประกายและ
เป็นที่จับตามองทั้งในประเทศและตลาดโลกได้อย่างแน่นอน
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ดุสติ ธานี จ�ากัด (มหาชน)
ผมขอขอบคุ ณ ท่ า นผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ลู ก ค้ า พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนที่ มั่ น ใจ
ในบริ ษั ท ฯ และคอยให้ ก ารสนั บ สนุ น บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
ให้เติบโตและก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

ÍÒÊÒ ÊÒÃÊÔ¹
ประธานกรรมการ

6

ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

ศุภจี สุธรรมพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

สารจากประ าน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
ปี 2559 ถื อ เป็ น ปี แ ห่ ง การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่
ของประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
พ่อของแผ่นดิน อันเป็นทีร่ กั และเคารพยิง่ ของพวกเราปวงชนชาวไทย
การเสด็จสวรรคตของพระองค์ได้น�ามาซึ่งการสูญเสียอันใหญ่หลวง
และความโศกเศร้าอย่างหาประมาณมิได้ บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด
(มหาชน) ขอน้อมถวายความร�าลึกและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
และราชวงศ์จักรี ด้วยการให้ค�าปฏิญาณว่า เราจะน�าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของเรา
เพื่อให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้น�าในธุรกิจการให้บริการ ที่มีส่วนช่วยเผย
แพร่วัฒนธรรมไทยที่งดงาม ผ่านการบริการที่ประณีตออกไปสู่สากล
ในขณะเดียวกัน ปี 2559 นี้ ก็ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
ของกลุ ่ ม ดุ สิ ต ธานี ด ้ ว ยเช่ น กั น เนื่ อ งจากเป็ น ปี แ รกที่ ดุ สิ ต ธานี
มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอก ขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม ซึ่งปณิธานและเป้าหมายของดิฉันในการรับหน้าที่นี้ คือ
การสานต่องานจากที่คุณชนินทธ์ได้วางแนวทางไว้ เพื่อให้บริษัทฯ
ก้าวและเติบโตต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้บริษัทสามารถรับมือกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
เพราะในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เราจะมีจ�านวนโรงแรมเพิ่มขึ้นอีกกว่า
เท่าตัว หรือการท�าให้แบรนด์ดุสิตธานีเป็นที่รู้จักในระดับโลก และ
การขยายการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ ไปยั ง ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารอื่ น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการกระจายความเสี่ยง

จากเป้าหมายดังกล่าว สิ่งส�าคัญล�าดับแรกที่ดิฉันลงมือด�าเนิน
การทันที คือ การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
เติบโตอย่างยั่งยืนใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ท�างาน ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพย์สินต่าง และด้านการเงิน ซึ่ง
เราได้กลับไปพิจารณา จัดการปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงานต่าง
และออกแบบกระบวนการด�าเนินงานใหม่ เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท�างานให้ดีขึ้น ลดความซ�้าซ้อน ดูแลให้มาตรฐานของการให้
บริการดีอย่างคงที่ และท�าให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันและพึงพอใจกับ
การให้บริการของเรามากขึ้น และเพื่อให้การด�าเนินงานต่าง เป็น
ไปตามแผนที่วางไว้ได้
พร้ อ มกั น นี้ สิ่ ง ที่ เ ราพยายามด� า เนิ น การคู ่ ข นานไปกั บ
การวางรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งให้กบั บริษทั ฯ คือ การวางทิศทางการเติบโต
ใน 3-5 ปี ข ้ า งหน้ า เพื่ อ ท� า ให้ บ ริ ษั ท ฯสามารถสร้ า งผลก� า ไร
ได้อย่างต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง 3 กลยุทธ์หลักที่เรา
ได้วางไว้ ประกอบด้วย 1) การกระจายการลงทุนในประเทศและ
ต่างประเทศให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน เพื่อก่อให้เกิดความสมดุล 2)
การขยายอัตราการเติบโตของธุรกิจทั้งในส่วนของห้องพักโรงแรม
และจ�านวนสถานศึกษาให้เพิม่ กว่าเดิมเป็นสองเท่า 3) มองหาการลงทุน
ในธุรกิจอื่น ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม หรือการศึกษา
เพื่อให้มีแหล่งที่มาของรายได้และก�าไรที่หลากหลายมากขึ้น
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ทั้งนี้ เรายังได้ท�าการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
องค์กรให้สอดคล้องและสนับสนุนการด�าเนินตามแผนกลยุทธ์หลัก
ของบริษทั โดยในส่วนของวิสยั ทัศน์ทปี่ รับใหม่คอื การทีเ่ ราจะน�าเอา
วัฒนธรรมไทยที่เราภูมิใจ มาผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงาม
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว
ของดุสติ ส่วนของพันธกิจ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
ของเราสรรสร้างบริการที่เหนือความคาดหมายของแขกและผู้ที่
เราท�างานด้วยตลอดเวลา ในขณะที่ค่านิยมองค์กร ก็จะเน้นในเรื่อง
ของการใส่ใจกับทุกคน การลงมือท�าทุกอย่างอย่างเต็มที่ และ
การมีทศั นคติในเชิงบวกทีม่ องว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ เน้นในเรือ่ งของ
การให้อา� นาจพนักงานได้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ค่ี วรท�าอย่างเต็มความสามารถ
ซึ่งเราเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้ จะท�าให้เราสามารถรักษามาตรฐานของ
การให้บริการได้เหมือนกันทัว่ โลก และเป็นการยกระดับแบรนด์ของเรา
ให้เทียบชั้นกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอื่น ในระดับสากล
นอกเหนือจากสองสามประเด็นข้างต้นที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน
องค์กรแล้ว ผลงานอื่น ที่จับต้องได้ในรอบปีที่ผ่านมา ยังประกอบ
ด้วย การเปิดโรงแรมใหม่ภายใต้แบรนด์ ดุสิตธานี ดุสิตดีทู และ
ดุสติ ปรินเซส ทัง้ ในประเทศไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และประเทศ
จีน จ�านวนทั้งสิ้น 5 แห่ง การลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม
เพิ่มอีก 8 แห่งทั้งใน อินโดนีเซีย ดูไบ เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ การ์ตา
ศรีลังกา ไทย และ ตุรกี ซึ่งท�าให้เรามีโรงแรมที่รอการเปิดด�าเนิน
การทั้งสิ้นอีก 45 แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบันเรามีโรงแรมที่เปิดให้บริการ
จ�านวนทั้งสิ้น 29 แห่ง ใน 8 ประเทศ
และล่าสุดที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อต้นปี 2560 คือ
โครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รู ป แบบผสม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
โรงแรม อาคารที่พักอาศัย อาคารส�านักงาน และพื้นที่ค้าปลีก
เพื่อสร้างให้โครงการแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพ
ที่ ยั ง คงจุ ด เด่ น ในการด� า รงไว้ ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรมไทย
สภาพแวดล้อมทีส่ อดคล้องกับย่านธุรกิจและพืน้ ทีส่ เี ขียว เอือ้ ประโยชน์
ต่อการจราจรทุกระนาบ และสุดท้ายคือยังคงความเป็น ดุสิตธานี
ไว้ได้อย่างเข้มแข็งเหมือนที่ผ่านมา
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ในนามของ บริษทั ดุสติ ธานี จ�ากัด (มหาชน) ดิฉนั ขอขอบพระคุณ
ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตร สมาคม
ห้างร้านต่าง และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านในการให้การสนับสนุน
และส่งเสริมบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา ดิฉันมั่นใจว่า ด้วยรากฐาน
อันแข็งแกร่งทีเ่ ราได้วางไว้ ประกอบกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รูปแบบผสม จะมีส่วนช่วยสร้างให้ต�านานบทใหม่ของดุสิตธานี
ให้เป็นที่น่าจดจ�าอีกครั้ง เราคือผู้น�าของธุรกิจโรงแรมและยังเป็น
แบรนด์ชั้นน�าที่ทั่วโลกยอมรับเหมือนเมื่อ 47 ปีที่ผ่านมา

ศุภจี สุธรรมพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
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สินทรั ยรวม
10000

9,012

รายได้รวม

9,388

2558
9,033

2559

-4%

6000

2558

10000

6000

5,175
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

2000

»‚

2557

2558

2559

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

»‚

2557

2558

2559

ก�าไรสุท ิขอ บริษัท
2558

6000

3,800

2559

3,984

-8%

2558

300

199

200

3,679

114
100

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

2000

»‚

2557

1%

5,425

2000

หนีสินรวม
4000

5,370

2559

2558

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

2559
»‚

(21)
2557

2558

2559

2559

-43%
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ข้อมูลทา การเ ินที่ส�าคัญ บการเ ินรวม
2557
°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ (¾Ñ¹ºÒ·)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ (¾Ñ¹ºÒ·)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�าไรสุทธิรวม
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท
ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹µ‹ÍËØŒ¹(1) (ºÒ·)
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท
เงินปันผล
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)
ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (%)
อัตราก�าไรสุทธิรวมต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

2558

2559

9,012,391
3,800,281
4,443,286

9,388,476
3,984,011
4,593,203

9,032,977
3,678,888
4,588,981

5,174,699
4,675,480
2,902,863
618,382
1,618,021
13,250
(20,645)

5,369,590
4,895,150
2,901,951
643,922
1,531,209
253,101
199,189

5,425,132
4,974,352
2,915,209
661,689
1,706,870
152,915
114,121

(0.024)
1.00
5.26
850.00

0.236
1.20
5.43
850.00

0.135
0.10
5.43
850.00

0.26
(0.46)
1.00

4.71
4.41
3.58

2.82
2.49
2.19

เงินปันผลประจ�าปี 2559 คณะกรรมการบริษทั จะเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2560 เพือ่ อนุมตั จิ ดั สรรก�าไรสะสม
เป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีมติอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ของบริษทั จากเดิมมูลค่า
หุ้นละ 10 บาท จ�านวน 85,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จ�านวน 850,000,000 หุ้น และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นของบริษัทดังกล่าวกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ดังนั้น บริษัทได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญที่ใช้ใน
การค�านวณอัตราส่วนต่อหุ้นข้างต้น (ยกเว้น เงินปันผล) ของปีก่อนที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบย้อนหลังโดยถือเสมือนว่าการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน
(1)

9

10

บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

ผลการด�ำเนินงานและการจัดสรรก�ำไรประจ�ำปี 2559
คณะกรรมการขอเสนอผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทีป่ รากฏในงบการเงินประจ�ำปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2559 มีกำ� ไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรรต้นงวดจ�ำนวน 1,394,120,463 บาท หักส่วนของวิทยาลัยดุสติ ธานี จ�ำนวน 187,128,139 บาท คงเหลือก�ำไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรรจ�ำนวน 1,206,992,324 บาท เมื่อหักเงินปันผลจ่ายประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 85,000,000 หุ้นๆ ละ 1.20 บาท
เป็นเงิน 102,000,000 บาท (รวมเงินปันผลส่วนของหุ้นสามัญซื้อคืนจ�ำนวน 565,800 บาท) คงเหลือก�ำไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรรจ�ำนวน 1,105,558,124 บาท
คณะกรรมการขอเสนอการจัดสรรก�ำไรสะสมเป็นเงินปันผลประจ�ำปี 2559 ดังนี้
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกมา
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกมา ของวิทยาลัยดุสิตธานี
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกมา  
บวก ก�ำไรส�ำหรับปี 2559
หัก โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายไปกองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
หัก การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมโดยอ�ำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
บวก ผลก�ำไรจากการประมาณการส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน ปี 2559
รวมก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

บาท
1,105,558,124
187,128,139
1,292,686,263
114,121,274
(48,571,582)
(20,044,086)
3,805,399
1,341,997,268

เงินปันผลประจ�ำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้น
     จ�ำนวน 850,000,000 หุ้นๆ ละ 0.10 บาท เป็นเงิน
คงเหลือก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกไป

(85,000,000)
1,256,997,268

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรดังกล่าวได้ บริษัทจะท�ำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
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น ยบายและ า รวมการประกอบ ุรกิจ
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นน�าในธุรกิจการให้บริการของเอเชียส�าหรับลูกค้า พนักงาน และ ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท

¾Ñ¹¸¡Ô¨

สร้างประสบการณ์เหนือระดับความคาดหวังส�าหรับทุกการบริการ

คุณค่าหลักของดุสิต
ใส่ใจ

จริงใจ

เคารพ

อ่อนน้อม

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
คุณค่าหลักขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้เริ่มใช้ในปี 2560 ดังนี้

วิสัยทั น

มู ิ จ นความเปนไทย
มอบบริการจาก จอัน ด าม
สร้า ความประทับ จทั่ว ลก

ัน กิจ

สร้า ประสบการ
เหนือความคาดหมาย
ลอดเวลา

คุ ค่าหลักขอ ดุสิ

เรา ส่ จ กับทุกคน
เราเ มที่ กับทุกสิ่
เราท�าได้ ทุกทุกอย่า

วัตถุประสงค์กิจกรรม

บริษัทมีรายได้เติบโตในระยะยาว มีธุรกิจหลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

เปาหมายการด�าเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายเชิงรุก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) โดยมุง่ เน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริหาร เพือ่ กระจายความเสีย่ ง ในขณะเดียวกัน
ยังได้พิจารณาช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการขยายตัวในการรับบริหาร โดยมีเป้าหมาย
ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการรับบริหารโรงแรมและการลงทุนในกิจการโรงแรมในระดับที่เหมาะสมกับ
สภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
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บริษัท ดุสิ านี จ�ากัด มหา น
คร สร้า การ ือหุ้น วันที่
ันวาคม
บมจ.ดุสิตธานี
(DTC)

0.55

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม

Dusit USA
Management
Inc.

บ.ดุสิตธานี
พร็อพเพอร์ตี้ส์

100

บ.ดุสิต เวิล์ดวายด์ 99.99

Dusit Saudi
LLC2

100

DMS Property
Investment
Private Limited

บ.เลอ กอร์ดอง
49.99
เบลอ ดุสิต

100
65.00

วิทยาลัยดุสิตธานี

40.00

Philippine Hoteliers
International Center
for Hospitality
Education, Inc.

อื่น

บ.เทวารัณย์ สปา 99.99

บ.วิมานสุริยา

99.70

บ.ศาลาแดง
พร็อพเพอร์ตี้
แมนเนจเม้นท์

99.70

บ.สวนลุม
พร็อพเพอร์ตี้

99.70

บ.พระราม 4
เดเวลอปเม้นท์

99.70

51.00
88.01

บ.ดุสิต ไชน่า
แคปปิตอล

บ.ดุสิตธานี
99.99
การโรงแรมศึกษา

99.99

บมจ.ดุสิต ไทย
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 84.05

2.75

Dusit
Overseas
Co., Ltd.

ธุรกิจการศึกษา

99.99

Dusit Fudu Hotel
Management 45.00
(Shanghai)
Co., Ltd.
Dusit Bird Hotels 50.00
Private Limited1

Philippine
Hoteliers,
Inc.

บ.ดุสิต แมนเนจเม้นท์

¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
อสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี

99.99

30.02

หมายเหตุ 1 Dusit Bird Hotels Private Limited อยูใ่ นระหว่างกระบวนการปิดกิจการและช�าระบัญชีตามกฎหมายของประเทศอินเดีย
2
Dusit Saudi LLC ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มประกอบกิจการ
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ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ธุรกิจหลักของ บมจ. ดุสิตธานี คือ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการด�าเนินการภายใต้
เครื่องหมายการค้า ดุสิตธานี (Licensing) ธุรกิจการศีกษาและธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ºÃÔÉÑ·
บมจ. ดุสิตธานี

-

-

Philippine Hoteliers, Inc.

-

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ
¸ØÃ¡Ô¨âÃ§áÃÁáÅÐÃÑº¨ŒÒ§ºÃÔËÒÃâÃ§áÃÁ
เป็นเจ้าของและบริหารโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ
และดุสิตธานี พัทยา
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าส�าหรับโรงแรม ได้แก่ ดุสิตธานี
ดุสิตเดวาราณา ดุสิตดีทู ดุสิตปรินเซส และ ดุสิตเรสซิเด้นซ์
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าส�าหรับสปา ได้แก่ เทวารัณย์ สปา
น�้า สปา DVN Spa d v n urban และ dvn
รับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้บริษัทย่อย 6 แห่ง เป็นโรงแรมภายใต้ บ.ดุสิต
แมนเนจเม้นท์ 3 แห่ง ได้แก่ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่
และดุสิตธานี หัวหิน และภายใต้ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 3 แห่ง ได้แก่
ดุสิตปรินเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปรินเซส โคราช และดุสิตปรินเซส เชียงใหม่
รับจ้างบริหารโรงแรมที่เปิดแล้วในประเทศ ได้แก่ ดุสิตดีทู เขาใหญ่
รับจ้างบริหารโรงแรมที่เปิดแล้วในต่างประเทศ ได้แก่ ดุสิตดีทู โฮเต็ล
คอนสแตนซ์ พาซาดีน่า สหรัฐอเมริกา
รับจ้างบริหารโรงแรมที่จะเปิดในประเทศ ได้แก่ ดุสิตดีทู ภูเก็ต อารียา
รับจ้างบริหารโรงแรมที่จะเปิดในต่างประเทศ ได้แก่ ดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์
ให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า 4 แห่ง ได้แก่ ดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย
ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ ดาเวา และ ดุสิตดีทู
เรสซิเด้นซ์ เซบู ซิตี้ ฟิลิปปินส์
เป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ดุสิตธานี มะนิลา
ซึ่งบริหารงานโดย บ.ดุสิต เวิล์ดวายด์
รับจ้างบริหารโรงแรมที่จะเปิดในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ ดุสิต ปรินเซส
เอ็นเอไอเอ การ์เด้นส์ มะนิลา ดุสิตดีทู ดาเวา ดุสิตธานี รูบิ ไอซ์แลนด์
ดุสติ ปรินเซส เซบู ซิตี้ ดุสติ ดีทู เรสซิเด้นซ์ เซบู ซิตี้ และ ดุสติ ดีทู เวฟ ซานฮวน

- เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. รอยัล ปรินเซส และบ. ดุสิต โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552
- เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า รอยัลปรินเซส
- เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
- เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตปรินเซส เชียงใหม่ ดุสิตปรินเซส ศรีนครินทร์
และดุสิตปรินเซส โคราช
- ให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า 2 แห่ง ได้แก่ ปทุมวัน ปรินเซส และ
รอยัลปรินเซส หลานหลวง
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บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท
Dusit Overseas Co., Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2559

ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ
- รับจ้างบริหารโรงแรมที่เปิดแล้วในต่างประเทศได้แก่ ดุสิตธานี อาบูดาบี
ดุสิตธานี ดูไบ รวมถึง อพาร์ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ ดุสิตธานี ดูไบ
เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์ โฮเต็ล อพาร์ทเม้นท์ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร และดุสิตดีทู
ไนโรบี
- รับจ้างบริหารโรงแรมที่จะเปิดในต่างประเทศ ได้แก่ ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ สวีท โดฮา
ดุสิตเดวาราณา มัลดีฟส์ ดุสิตธานี ซามาร่า ซูสส์ ดุสิตธานี บรู๊ควอเตอร์
ดุสติ ธานี คัมรานห์ ดุสติ ดีทู เรสซิเด้นซ์ ย่างกุง้ ดุสติ ดีทู ทิมพู ดุสติ ธานี เจดดาห์
ดุสติ ธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ คาสิโน
ดุสิตดีทู อูลานบาตอร์ ดุสิตดีทู พูนาคา ดุสิตดีทู ปาล์ม มอลล์ มัสกัต ดุสิตดีทู
ซัลวา โดฮา ดุสติ ปริน๊ เซส เอเซส ดูไบ ดุสติ ธานี ศรีลงั กา บาลาพิทยิ า บีชฟร้อนท์
ดุสิตดีทู คูต้า บีช บาหลี ดุสิตดีทู ซันเซ็ท โร๊ด บาหลี ดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์
มัสลัก อิสตันบลู และดุสิตธานี ย่างกุ้ง
- ให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า 3 แห่ง ได้แก่ ดุสิตเรสซิเด้นซ์ ดูไบ
มารีน่า ดุสิตดีทู เคนซ์ ดูไบ และ ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ อัล แมนซัล อาบูดาบี

Dusit Bird Hotels Private Limited - กิจการร่วมทุนระหว่าง บมจ. ดุสติ ธานี และ Bird Hospitality Services Private
Limited ประเทศอินเดีย ด�ำเนินธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย
- เนื่องด้วยบริษัทและ Bird Hospitality Services Private Limited มีแผน
กลยุทธ์การลงทุนในประเทศอินเดียที่แตกต่างกัน ในปี 2559 ทั้งสองบริษัท
จึงมีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะปิดบริษัทร่วมทุนดังกล่าว และจะช�ำระบัญชี
ตามกฎหมายของประเทศอินเดียต่อไป
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

- เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า
ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หัวหิน เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี

- เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่งได้แก่ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิตดีทู เชียงใหม่
- เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน

DMS Property Investment Private - เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ซึ่งบริหารงานโดย บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์
Limited
Dusit USA Management Inc.

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

- เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นที่มลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับจ้าง
บริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา
- รับจ้างบริหารโรงแรมดุสิตธานี กวม
- รับจ้างบริหารโรงแรม(ทีเ่ ปิดแล้ว)ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
ดุสติ ดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว ดุสิตธานี ฟูดู ฉิงเฟิง ฉางโจว ดุสิตธานี ตงไถ่
เจียงซู ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด์ สปา ฉงฮั่ว กวางโจว
และดุสิตปริ๊นเซส รีสอร์ท พานจือหัว เสฉวน
- รับจ้างบริหาร 25 โรงแรมที่จะเปิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ºÃÔÉÑ·
Dusit Saudi LLC

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ
- กิจการร่วมทุนระหว่าง Dusit Overseas Company Limited และ
Dyar Hotels and Resorts Limited ด�าเนินธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ในประเทศซาอุดิอาระเบีย เขตตะวันออกกลาง และเขตแอฟริกาเหนือ
- รับจ้างบริหาร 2 โรงแรมที่จะเปิดในประเทศซาอุดิอาระเบีย และประเทศกาตาร์

บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์

- เป็นส�านักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค ให้บริการบริหารโรงแรมแก่วสิ าหกิจในต่างประเทศ
เช่น ดุสติ ธานี มะนิลา ดุสติ ธานี มัลดีฟส์ และ โรงแรมภายใต้การบริหารของ
Dusit Overseas Co., Ltd.
- ให้บริการด้านการตลาดทัง้ โรงแรมในประเทศและต่างประเทศส�าหรับวิสาหกิจในเครือ

บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์
(เดิมชื่อ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์
เนชั่นแนล)

- ถือหุ้นใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
- ลงทุนในบริษัทต่าง

บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
- ประกอบธุรกิจด้านการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี

- สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยด้านการบริหารและการจัดการโรงแรม

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

- โรงเรียนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรั่งเศส

Philipine Hoteliers International - ประกอบธุรกิจด้านการศึกษา
Center for Hospitality Education,
Inc.
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
บมจ. ดุสิตธานี

- เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจให้เช่าส�านักงานชื่อ อาคารพาณิชย์ ดุสิตธานี

บ. เทวารัณย์ สปา

- ประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Spa)

บ. วิมานสุริยา

- เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้

- เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์

- เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้
แมนเนจเม้นท์

- เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
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บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จ�ำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท วิมานสุริยา จ�ำกัด และบริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และบริษัท
ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
ในอนาคต
2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปิดบริษัทร่วมทุน Dusit Bird Hotels Private Limited ที่บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
50.00 กับ Bird Hospitality Services Private Limited (“Bird Group”) ประเทศอินเดีย เพื่อด�ำเนินธุรกิจรับจ้าง
บริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย ด้วยทุนจดทะเบียน 28.6 ล้านรูปี เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทและ Bird Group มีแผน
กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน คณะกรรมการทั้งสองบริษัท จึงมีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะปิดบริษัทร่วมทุนดังกล่าว และ
จะช�ำระบัญชีตามกฎหมายของประเทศอินเดียต่อไป อย่างไรก็ดี ด้วยความสัมพันธ์อนั ยาวนานหลายปี ประกอบกับบริษทั
ยังคงเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในประเทศอินเดีย บริษทั จึงจะร่วมลงนามในสัญญาการเป็นพันธมิตรทางการ
ขายและการตลาดร่วมกับ Bird Group และพิจารณาที่จะจัดตั้งส�ำนักงานขายภูมิภาค ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
เพื่อหาทางขยายแบรนด์ของดุสิตในภูมิภาคนี้ต่อไป
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์สำ� คัญอืน่ ในช่วง 3 ปี ทีผ่ า่ นมา
		ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมบริคณห์สินธิ ข้อ 4 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ทีต่ ราไว้ของหุน้ นัน้ บริษทั ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ส่งผลให้จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ช�ำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น จากเดิม
85,000,000 หุ้น (แปดสิบห้าล้านหุ้น) เป็น 850,000,000 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบล้านหุ้น) โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออก
และช�ำระแล้วคงเดิมคือ 850,000,000 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านบาท)
รางวัลที่ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับในปี 2559
1. Certificate of Excellence 2016 by Trip Advisor: โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้รับการคัดเลือกจาก Trip Advisor
ให้รับประกาศนียบัตรยอดเยี่ยม นับเป็นใบประกาศอันทรงเกียรติประจ�ำปี 2559 โดยตัดสินจากการลงคะแนน และ
บทความผ่านเว็บไซต์ www.tripadvisor.com ซึง่ เป็นเว็บไซต์เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก และสามารถยืนยัน
ความเป็นเลิศในการให้บริการของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
2. EarthCheck GOLD Certified: โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ได้รับรางวัล
“EarthCheck GOLD Certified” ปี 2559 จากเอิรธ์ เช็ค ซึง่ เป็นองค์กรชัน้ น�ำผูเ้ ชีย่ วชาญ และประเมินผลมาตรฐานการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส
เชียงใหม่ ได้ผา่ นการประเมินผลในการเสริมสร้าง ให้ความส�ำคัญ และรักษามาตรฐานระดับสูง ด้านการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงการจัดการขยะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ASEAN Green Hotel 2016: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้รับรางวัล ASEAN Green Hotel 2016 เพื่อเป็น
การรับรองว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการด�ำเนินการส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาเซียน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559
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4.
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานแห่งประเทศไทย
โดยส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ด้วยบทบาทผูน้ า� ของอุตสาหกรรมไมซ์
ในภูมิภาคที่พร้อมผลักดันสถานประกอบการไมซ์ไทยยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการห้องประชุมที่มี
อุปกรณ์พร้อมทั้งด้านภาพและเสียงเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านธุรกิจ
5.
2 16
ห้องอาหารเบญจรงค์ และ
22 Kitchen & Bar โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ ได้รบั รางวัล ห้องอาหารยอดเยีย่ มแห่งปี 2559 จากนิตยสารไทยแลนด์
แททเลอร์ ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับไลฟสไตล์ของสังคมชั้นสูง
6.
ห้องอาหารเบญจรงค์ โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ได้รับรางวัล
ห้องอาหารไทยที่ดีที่สุดของอาบูดาบี จากนิตยสารแฟคท์ อาบูดาบี เป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นนิตยสารวัฒนธรรมมาตรฐานสากล
ของการออกแบบที่เหนือชั้นเล่มแรกของประเทศ
7.
2 16 โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้รับรางวัล Cond Nast
Traveller Middle East Readers’ Choice Awards 2016 จากผลโหวตผู้อ่านนิตยสาร Cond Nast Traveller
ทั่วโลก ให้เป็นโรงแรมที่ชื่นชอบมากที่สุด (Favourite Hotel) หรือ รีสอร์ทส�าหรับครอบครัว (Resort for Families)
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
8.
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้รับรางวัล จากสภาบาอะตอล ส�าหรับการ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชนท้องถิน่ โดยรางวัลแรกทีไ่ ด้รบั จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงของมัลดีฟส์ คือรางวัลส�าหรับ
ความชื่นชมและขอบคุณส�าหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือให้กับสภาบาอะตอล รางวัลที่สองที่ได้รับเป็น
รางวัลการบริการชัน้ เยีย่ ม ให้สา� หรับการสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ชุมชนและสภาบาอะตอล รางวัลนีเ้ ป็นรางวัลส�าหรับ
รีสอร์ททีท่ า� ประโยชน์มากทีส่ ดุ และมีความทุม่ เทในกิจกรรมของชุมชน โดยโรงแรมดุสติ ธานี มัลดีฟส์ เป็นโรงแรมแห่งเดียว
ที่ได้รับรางวัลนี้
. ประกาศนียบัตร
1
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรร่วมด�าเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ Global Initiative
for Sustainability Rating (GISR) ได้ประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยคัดเลือก บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) ให้อยู่
ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ�าปี 2559 และมอบประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company
เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัท
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บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.
5.

ด�ำเนินการโดย

บมจ. ดุสิตธานี
Philippine Hoteliers, Inc.
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
(1)

บมจ. ดุสิตธานี
Philippine Hoteliers, Inc.
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
DMS Property Investment Pvt. Ltd.(1)

รวมรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

1.2 รายได้ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม

รวมรายได้ค่าห้องพัก

1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม
1.
1.1 รายได้ค่าห้องพัก
2.
3.
4.
5.

ผลิตภัณฑ์/บริการ

100.00
88.00
86.79
99.99
56.41

100.00
88.00
86.79
99.99
56.41

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้อม)

1,480,215

2,608,980
512,931
239,568
183,384
364,893
179,439

653,897
429,831
256,436
785,802
483,014

823,280
381,412
270,377
746,099
485,530

28.60 1,583,528

836,212
449,787
281,421
715,399
468,091

29.49 1,572,927

28.99

50.71
10.38
5.51
3.24
6.14
3.72

15.41
8.29
5.19
13.19
8.63

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2559
รายได้
%

รายงานประจำ�ปี 2559

50.41 2,750,910
11.29 563,363
4.74 299,095
3.46 175,730
6.59 333,328
3.41 201,411

15.33
7.10
5.04
13.90
9.04

ปี 2558
รายได้
%

50.42 2,706,698
9.91 606,055
4.63 254,429
3.54 185,882
7.05 353,862
3.47 183,300

12.64
8.31
4.96
15.18
9.33

ปี 2557
รายได้
%

		แยกตามสายผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม       

โครงสร้างรายได้
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ผลิตภัณฑ์/บริการ

1.
2.
3.
4.

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
Dusit Overseas Company Limited
Dusit USA Management Inc

บมจ. ดุสิตธานี
Philippine Hoteliers, Inc.
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
DMS Property Investment Pvt. Ltd.

ด�าเนินการโดย

รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม
3. รายได้จากธุรกิจอาคาร
ให้เช่า รายได้ค่าเช่าและค่า
ºÃÔ¡ÒÃ
1. บมจ. ดุสิตธานี
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

2. รายได้จากการรับจ้าง
ºÃÔËÒÃâÃ§áÃÁ

รว ร ได้อื่น
รว ร ได้ ร ิ รงแร

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

ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

1.3 รายได้อื่น
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(1)

100.00

100.00
86.79
99.99
100.00

% การถือหุ้น
(·Ò§µÃ§áÅÐ·Ò§ÍŒÍÁ)
100.00
88.00
86.79
99.99
99.99
56.41

77,537
77 537

116 1

15 274
4 248 46
5,907
3,000
107,202
-

35,710
16,303
10,522
10,896
27,948
57,895

57,084
13,186
8,060
28,210
50,653

1.50
1.5

2.24

76,289
76 28

124 11

47,196
13,276
8,868
30,131
50,006

1.42
1.42

2.31

77,553
77 553

147 618

2. 3 14 477
82.83 4 473 314
0.10
6,258
0.06
3,000
2.15
96,399
41,961

1.06
0.25
0.15
0.53
0.94

ป 2558
รายได้
%

3. 8 157 1 3
82.1 4 447 41
0.11
5,734
0.06
3,000
2.07 115,385
-

0.69
0.32
0.20
0.21
0.54
1.12

ป 2557
รายได้
%

1.43
1.43

2.72

2.76
82.46
0.12
0.06
1.78
0.76

0.87
0.24
0.16
0.56
0.93

(หน่วย : พันบาท)
ป 255
รายได้
%

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

ผลิตภัณฑ์/บริการ

บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

ด�ำเนินการโดย

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้อม)
100.00
86.79
99.99

318,442
5,174,698

6.16 285,167
100.00 5,369,590

5.31 284,653
100.00 5,425,132

%
0.40
7.61
0.14
8.15
0.29
0.41
4.54

พันบาท)

5.24
100.00

(หน่วย :
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
รายได้
%
รายได้
%
รายได้
36,980
0.71
32,191
0.60
21,841
377,161
7.29 403,067
7.51 412,650
-   
-   
1,338
0.02
7,503
414,141
8.00 436,596
8.13 441,994
0.28
14,451
0.27
15,764
14,720
74,694
  1.44
40,625
0.76
22,080
4.44 230,091
4.28   246,809
229,028

รายงานประจำ�ปี 2559

(1)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) ลงทุนเพิ่มใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์ อีกร้อยละ 5 โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 1,925,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,435,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท ดุสิต ไทย
พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65.00 และร้อยละ 60.00 ของหุ้นใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. และใบหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวได้น�ำไปวางไว้เป็นหลักประกัน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว
(2)
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและเงินลงทุนในการร่วมค้าใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และ Dusit Bird
Hotels Pvt. Ltd.

รวมรายได้อื่นๆ
รวมรายได้ทั้งหมด

4. รายได้จากธุรกิจการศึกษา 1. บมจ. ดุสิตธานี
2. วิทยาลัยดุสติ ธานี
3. บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
รวมรายได้จากธุรกิจการศึกษา
เงินปันผลรับ
5. รายได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย(2)
รายได้อื่น
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ดุสิตปรินเซส เชียงใหม่
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
ดุสิตปรินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
ดุสิตปรินเซส โคราช
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
ดุสิตธานี หัวหิน
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิตธานี มัลดีฟส์
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
รายได้รวมจากการด�าเนินธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้กลุ่มดุสิตธานี
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9.89 419,437
11.91 530,949
3.34 154,570
16.25 738,209
1 . 4 5 8 46

3.19
4.81
2.37
9.12
11.55
3.36
16.06
1 .

แยกตามโรงแรม
โครงสร้างรายได้รวมจากการด�าเนินธุรกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซึ่งเป็นรายได้รวมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ได้รับรู้รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท) ประกอบด้วย รายได้
ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้อื่น จากธุรกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
âÃ§áÃÁ
ด�าเนินการโดย
% การถือหุ้น
ป 2557
ป 2558
ป 255
(·Ò§µÃ§áÅÐ·Ò§ÍŒÍÁ) รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ
ดุสิตธานี กรุงเทพ
บมจ. ดุสิตธานี
100.00
659,679
15.12 897,161
19.70 915,120
19.90
ดุสิตธานี พัทยา
บมจ. ดุสิตธานี
100.00
606,573
13.90 619,089
13.59 583,262
12.68
ดุสิตธานี มะนิลา
Philippine Hoteliers, Inc.
88.00
703,810
16.13 680,761
14.94 780,080
16.96
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บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจด้านโรงแรม และให้บริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ดังนี้
1. ธุรกิจโรงแรม
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี 5 เครื่องหมายการค้า ได้แก่
• ดุสิตธานี
• ดุสิตเดวาราณา
• ดุสิตดีทู
• ดุสิตปริ๊นเซส
• ดุสิตเรสซิเด้นซ์
โรงแรมในแต่ละเครือ่ งหมายการค้าจะมีเอกลักษณ์ทแี่ ตกต่างกันออกไป เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีแ่ ตกต่างและหลากหลาย
ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
การด�ำเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ธุรกิจโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ
		• ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นโรงแรมระดับห้าดาวภายใต้เครื่องหมายการค้า ดุสิตธานี
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีห้องพักจ�ำนวน 517 ห้อง แบ่งเป็น Superior 232
ห้อง Deluxe 138 ห้อง Executive Suite 71 ห้อง Club Executive Suite 36 ห้อง Junior Suite (Thai Heritage Suite)
23 ห้อง Club King 12 ห้อง Dusit Two Bedroom Suite (Princess Suite) 2 ห้อง Rattanakosin Suite 2 ห้อง และ
Majesty Suite 1 ห้อง นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายน�้ำ ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” Dusit Shop
ร้านบูตกิ ทีร่ วบรวมผลิตภัณฑ์ และสินค้านานาชนิด รวมทัง้ สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก ร้านขายขนมเบเกอรีช่ อื่ “Dusit Gourmet”
บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการ
รับเลี้ยงเด็ก บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับส่งไปรษณีย์ ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ มีทงั้ นักท่องเทีย่ ว และนักธุรกิจ มีการจัดประชุมสัมมนา จากบริษทั ในประเทศไทย
และการจัดประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลกู ค้านักท่องเทีย่ วจะเดินทางมาในระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของปีถดั ไปซึง่ เป็นช่วง High
Season ส่วนระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เป็นช่วง Low Season จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อย
โรงแรมตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ซึง่ เช่าจาก ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีสญ
ั ญาเช่าในช่วงแรกเป็นระยะเวลา
30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2516 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่าที่ดินได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ
15 ปี โดยบริษัทได้ต่อสัญญาเช่า ส�ำหรับช่วง 15 ปีแรกโดยสัญญามีอายุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 บริษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าทีด่ นิ กับส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ (“สัญญา
เช่าฉบับใหม่”)โดยสัญญาเช่าฉบับใหม่มีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี และมีบริษัทสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวออกไปอีก 30 ปี
ซึ่งระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้บริษัทมีระยะเวลาในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7 ปีนับตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากการลงนามในสัญญาเช่าฉบับใหม่นี้ บริษัทจึงได้ตกลงสละอายุการเช่าที่เหลือ
ที่มีอยู่ตามสัญญาเช่าฉบับปัจจุบัน รวมทั้งสละสิทธิในการต่อสัญญา อีก 15 ปี ออกไปด้วย เพื่อด�ำเนินการตามโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Project)
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- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มีห้องพัก
จ�านวน 457 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 304 ห้อง Club Room 58 ห้อง Club Grand Room 42 ห้อง Family Suite 24 ห้อง
One Bedroom Suite 15 ห้อง Cabana Room 9 ห้อง Dusit Suite 3 ห้อง Royal Princess Suite 2 ห้อง นอกจากนี้
ยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น เช่น สนามเทนนิส
สระว่ายน�้า ศูนย์บริหารร่างกาย ชื่อ DFiT สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ เทวารัณย์ สปา Dusit Shop ร้านบูติกที่รวบรวม
ผลิตภัณฑ์และสินค้านานาชนิด รวมทั้งร้านค้าย่อยขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี่ชื่อ Dusit Gourmet
บริการรถ Limousine บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ บริการรับเลีย้ งเด็ก บริการตัดผม บริการ
ซักอบรีด รับส่งไปรษณีย์ ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น
โรงแรมตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ซึง่ เช่าจากบริษทั สิรพิ ทั ยา จ�ากัด โดยสัญญาเริม่ แรกระหว่างบริษทั สิรพิ ทั ยา จ�ากัด กับ บริษทั
แลนด์มาร์ค โฮเต็ล จ�ากัด สัญญาเริ่ม 1 ตุลาคม 2530 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 ต่อมาเมื่อ 24 มกราคม 2543 ได้มีการ
จดทะเบียนโอนสิทธิการเช่า จาก บริษัท แลนด์มาร์คโฮเต็ล จ�ากัด ให้บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด สัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2537 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้ท�าการต่อสัญญาเช่าที่ดินล่วงหน้าเป็นเวลาอีก 10 ปี
โดยได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินฉบับเดิมและท�าสัญญาเช่าฉบับใหม่ ซึ่งได้ท�าการจดทะเบียนที่ส�านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2549 สัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นโรงแรมระดับสี่ดาว ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ดุสิตปรินเซส ได้แก่
- โรงแรมดุสิตปรินเ ส เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว
มีห้องพักจ�านวน 198 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง
- โรงแรมดุสิตปรินเ ส ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว
มีห้องพักจ�านวน 198 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง
- โรงแรมดุสติ ปรินเ ส โคราช ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดนครราชสีมา เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีหอ้ งพัก จ�านวน 186 ห้อง
ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง มีสปาในเครือโรงแรมดุสิตปรินเซส ภายใต้ชื่อ น�้าสปา
ภายใต้
.
เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ตั้งอยู่กลางกรุง
มะนิลาในเขต Makati City มีห้องพักจ�านวน 538 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 406 ห้อง Grand Room 62 ห้อง Club Room
44 ห้อง Corner Room 23 ห้อง Ambassador Suite 2 ห้อง Presidential Suite 1 ห้อง นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น เช่น สระว่ายน�้า ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ
DFiT สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ เทวารัณย์ สปา ร้านค้าย่อยขายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี่
ชื่อ Dusit Gourmet บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็กทารก บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับส่งไปรษณีย์ ให้บริการโทรศัพท์ บริการดูแลรถ (Valet
Service) บริการทางการแพทย์ (Medical Clinic) เป็นต้น
ภายใต้
เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสติ ธานี มัลดีฟส์ ตัง้ อยูท่ เี่ กาะ Mudhdhoo
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีวิลล่า จ�านวน 94 วิลล่า แบ่งเป็น Beach Villa 36 หลัง Water Villa 29 หลัง Ocean Villa 20 หลัง
Family Beach Villa 5 หลัง Ocean Pavilion 2 หลัง และ Beach Residence 2 หลัง นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น เช่น สระว่ายน�้า ศูนย์กีฬาทางน�้า ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ DFiT สถานบริการ
สุขภาพ (Spa) ชื่อ เทวารัณย์ สปา ร้านค้าย่อยขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก บริการเครื่องบินน�้า (Seaplane) ระหว่าง
สนามบินมาเล่และโรงแรม
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2. ธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
		• ภายใต้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อประกอบกิจการโรงแรมเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี โดยบริษัทดังกล่าวได้เช่าโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรม
ดุสติ ธานี หัวหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสติ ธานีทเี่ ป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ของโรงแรมดุสติ ธานี
ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสิทธิการเช่า (Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
มาเพื่อด�ำเนินการ
• ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ซึ่งมีขนาด 4,094
ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัทได้โอนกิจการ
ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และจดสิทธิการเช่า โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ให้กับกองทุนรวม
			- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อำ� เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วมสมัยมี
ห้องพักจ�ำนวน 226 ห้อง และวิลล่าส่วนตัวจ�ำนวน 28 หลัง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและ
การจัดงานส�ำหรับแขกผูเ้ ข้าพักในโรงแรม บริษทั ได้เข้าซือ้ กิจการโรงแรมดุสติ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต โดยวิธกี ารประมูลจากบริษทั ลากูนา่
รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นมูลค่า 2,715 ล้านบาท และได้โอนกิจการดังกล่าวให้กองทุนรวม
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
			- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ มีห้องพักทั้งสิ้น 131 ห้องภายใต้
บรรยากาศและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย
			- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มีห้องพัก
จ�ำนวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานส�ำหรับแขกผู้เข้าพักในโรงแรม และแขกทั่วไป
2. ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
โรงแรมและรีสอร์ทที่รับบริหาร มีดังนี้
		1. “ดุสิตธานี” โรงแรมระดับ 5 ดาว ภายใต้ชื่อ “ดุสิตธานี” ธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า
“ดุสิตธานี” (Licensing) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษัท โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมและสัญญาการให้ใช้
ชื่อเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ “ดุสิตธานี” ทั้งหมดอยู่ภายใต้ บมจ. ดุสิตธานี

		โรงแรมและรีสอร์ทชั้นหนึ่ง ที่เน้นความหรูหรา มีระดับ พร้อมด้วยบริการที่ครบครัน ประณีต และงดงามอย่างไทย
ดุสิตธานีเป็นแบรนด์หลักของดุสิต มอบสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหนือระดับ พร้อมการบริการและการตกแต่งที่แสดงถึง
ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี ตั้งอยู่ใกล้กับย่านใจกลางธุรกิจและสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ของจุดหมายปลายทางแต่
ละแห่ง มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการที่เหนือระดับไว้ให้บริการอย่างพร้อมสรรพส�ำหรับทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและ
กิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมที่ส�ำคัญ
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ปจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี มีดังนี้
โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน ประเทศไทย*
โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย
โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ประเทศไทย**
โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ประเทศไทย***
โรงแรม ดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
โรงแรม ดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โรงแรม ดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โรงแรม ดุสิตธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียิปต์
โรงแรม ดุสิตธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
โรงแรม ดุสิตธานี กวม รีสอร์ท สหรัฐอเมริกา
โรงแรม ดุสิตธานี ตงไถ่ เจียงซู ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ฟูดู ฉิงเฟิง ฉางโจว ประเทศจีน
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีที่ก�าลังจะเปด มีดังนี้
• โรงแรม ดุสิตธานี บรู๊ควอเตอร์ ประเทศออสเตรเลีย
โรงแรม ดุสิตธานี ศรีลังกา บาลาพิทิยา บีชฟร้อนท์ ประเทศศรีลังกา
โรงแรม ดุสิตธานี คัมรานห์ ประเทศเวียดนาม
โรงแรม ดุสิตธานี ฟูซุ่น เหลียวหนิง ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ฝูโจว ฝูเจี้ยน ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ฮุ่ยโจว กวางตุ้ง ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ประเทศสิงคโปร์
โรงแรม ดุสิตธานี รูบิ ไอซ์แลนด์ ประเทศฟิลิปปินส์
โรงแรม ดุสิตธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ คาสิโน ไนโรบี ประเทศเคนยา
โรงแรม ดุสิตธานี พานจือหัว เสฉวน ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ชิงหยวน กวางตุ้ง ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์***
โรงแรม ดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ มัสลัก อิสตันบูล ประเทศตุรกี
โรงแรม ดุสิตธานี ซามาร่า ซูสส์ ประเทศตูนิเซีย
โรงแรม ดุสิตธานี เส้าซิง ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี สุ้ยหนิง เสฉวน ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ซูโจว เจียงซู ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี โซฮวง ชางดอง ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ชาเป่ย เซียงไฮ้ ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
หมายเหตุ : * เป็นสิทธิการเช่าภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
** เป็นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
*** เป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของ บมจ. ดุสิตธานี
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		2. “ดุสิตเดวาราณา” ดุสิตเดวาราณา มอบความมีชีวิตชีวาและโดดเด่นด้วยรสนิยมชั้นเลิศส�ำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม
โดยน�ำมรดกทางวัฒนธรรมอันล�ำ้ ค่าผสานกับการบริการทีเ่ ป็นเลิศเพือ่ ส่งมอบประสบการณ์สดุ พิเศษทีห่ รูหราและมีความเป็นส่วนตัว
จึงเหมาะส�ำหรับการหลีกหนีจากโลกอันสับสนวุ่นวายเพื่อมาเติมเต็มความสดชื่นและฟื้นฟูพลังให้แก่จิตใจ

		โรงแรมและรีสอร์ทชัน้ เลิศ ในเมืองท่องเทีย่ วชัน้ น�ำ ทีเ่ น้นความพิถพี ถิ นั และให้ความเป็นส่วนตัวถึงทีส่ ดุ แก่แขกผูม้ าเยือน
ดุสิตเดวาราณา โรงแรมหรูที่ส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษด้วยการบริการที่เหนือระดับพร้อมความเป็นส่วนตัว ส�ำหรับ
นักเดินทางที่มีความพิถีพิถัน
		ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณา มีดังนี้
• โรงแรม ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด์ สปา ฉงฮั่ว กวางโจว ประเทศจีน
		โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณาที่กำ� ลังจะเปิด มีดังนี้
• โรงแรม ดุสิตเดวาราณา ไฮกู ไห่หนาน ประเทศจีน
• โรงแรม ดุสิตเดวาราณา มัลดีฟส์
• โรงแรม ดุสิตเดวาราณา จูโจว หูหนาน ประเทศจีน
		3. “ดุสิตดีทู” เป็นโรงแรมร่วมสมัยที่ผสมผสานระหว่าง การออกแบบที่ทันสมัย เทคโนโลยีแห่งอนาคต ความสะดวก
สบาย และบริการอย่างชาญฉลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางรุ่นใหม่ในปัจจุบัน

		โรงแรมและรีสอร์ทระดับบนที่ ทันสมัย และสดใสอย่างมีสไตล์ เหมาะกับนักเดินทางในยุคปัจจุบนั ทีต่ อ้ งการเชือ่ มต่อกับ
เทคโนโลยีตลอดเวลา
		 ดุสิตดีทู ตั้งอยู่ในท�ำเลส�ำคัญที่เป็นย่านธุรกิจการค้าและย่านบันเทิงหลัก ที่พักของดุสิตดีทูล้วนแต่เป็นจุดหมายอันพึง
ปรารถนา ทีผ่ มู้ าเยือนจะได้สมั ผัสกับประสบการณ์ทใี่ ห้ความตืน่ ตาตืน่ ใจและความรืน่ รมย์ ดุสติ ดีทู คือสถานทีเ่ พือ่ การพบปะสังสรรค์
ภายใต้ความคลาสสิกแบบใหม่ในยุคสมัยปัจจุบนั เป็นสถานทีท่ มี่ อบบรรยากาศแห่งความร่วมสมัย ความหรูหราในสไตล์สบายๆ และ
มนต์สะกดที่เปี่ยมด้วยสีสัน
		ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทู มีดังนี้
			• โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ประเทศไทย*
• โรงแรม ดุสิตดีทู โฮเต็ล คอนสแตนซ์ พาซาดีน่า สหรัฐอเมริกา
• โรงแรม ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว ประเทศจีน
• โรงแรม ดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย
• โรงแรม ดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา
• โรงแรม ดุสิตดีทู เคนซ์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์**
		 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทูที่ก�ำลังจะเปิด มีดังนี้
		 • โรงแรม ดุสิตดีทู ดาร์บี้ฉาน อันฮุย ประเทศจีน
• โรงแรม ดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์
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โรงแรม ดุสิตดีทู คูต้า บีช บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
โรงแรม ดุสิตดีทู ปาล์ม มอลล์ มัสกัต ประเทศโอมาน
โรงแรม ดุสิตดีทู พูนาคา ประเทศภูฏาน
โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ อัลมาซซา อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ เซบู ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์
โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
โรงแรม ดุสิตดีทู ซัลวา โดฮา ประเทศกาตาร์
โรงแรม ดุสิตดีทู โซไซตี ฮิลล์ เทียนจิน ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตดีทู สุ้ยหนิง เสฉวน ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตดีทู ซันเซ็ท โร๊ด บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
โรงแรม ดุสิตดีทู ทิมพู ประเทศภูฏาน
โรงแรม ดุสิตดีทู อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
โรงแรม ดุสิตดีทู ภูเก็ต อารียา ประเทศไทย
โรงแรม ดุสิตดีทู เวฟ ซานฮวน ประเทศฟิลิปปินส์
* เป็นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
** ท�าเป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า ของ บ. ดุสิต โอเวอร์ซีส์

4. ดุสิตปรินเ ส โรงแรมระดับกลางมาตรฐานสากลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองภายใต้บรรยากาศที่สะท้อน
ถึงย่านทีเ่ ป็นท�าเลทีต่ งั้ ของโรงแรม ผสานกับการต้อนรับทีอ่ บอุน่ และเป็นกันเอง รวมทัง้ การจัดพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงเหมาะ
อย่างยิ่งส�าหรับนักเดินทางที่เรียบง่าย

โรงแรมและรีสอร์ททีเ่ น้นความคุม้ ค่า สะดวกครบครัน เป็นกันเอง ส�าหรับนักเดินทางและนักธุรกิจทัว่ ไป
ดุสติ ปรินเซส น�าเสนอความคุม้ ค่า และตอบสนองความต้องการหลักของตลาด ซึง่ เป็นกลุม่ นักเดินทางทีแ่ สวงหาความเรียบง่าย
สะดวกสบาย สะอาด และการต้อนรับทีอ่ บอุน่ และเป็นกันเอง
ปจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปรินเ ส มีดังนี้
โรงแรม ดุสิตปรินเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย
โรงแรม ดุสิตปรินเซส โคราช ประเทศไทย
โรงแรม ดุสิตปรินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โรงแรม ดุสิตปรินเซส รีสอร์ท พานจือหัว เสฉวน ประเทศจีน
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปรินเ สที่ก�าลังจะเปด มีดังนี้
โรงแรม ดุสิตปรินเซส เอเซส ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์*
โรงแรม ดุสิตปรินเซส เซบู ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์
โรงแรม ดุสิตปรินเซส เจียงอิน เจียงซู ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตปรินเซส เอ็นเอไอเอ การ์เด้นส์ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
โรงแรม ดุสิตปรินเซส เรสซิเด้นซ์ ซูหุย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
หมายเหตุ * เป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า ของ บ. ดุสิต โอเวอร์ซีส์
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บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

		5. “โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ”
		ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต มีดังนี้
• โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ประเทศไทย*
• โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค กรุงเทพฯ ประเทศไทย**
• โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ประเทศไทย**
• ดุสิตธานี ดูไบ เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์ โฮเต็ล อพาร์ทเม้นท์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• ดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ ดูไบ มารีน่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
		โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตที่กำ� ลังจะเปิด มีดังนี้
• โรงแรม ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ สวีท โดฮา ประเทศกาตาร์
หมายเหตุ * เป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า ของ บมจ. ดุสิตธานี    
** เป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
3. ธุรกิจด้านการศึกษา
นับเป็นความภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ทีฝ่ า่ ยการศึกษาดุสติ ธานี ได้สบื ทอดปฏิภาณของบริษทั ฯ ด้วยการจัดให้มกี ารเรียนการสอน และ
การฝึกอบรมในอุตสาหกรรมการบริการ เพือ่ ผลิตบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ เข้าท�ำงานในโรงแรม และธุรกิจการท่องเทีย่ วในประเทศไทย
ยาวนานจนถึงปัจจุบัน
ปี 2536 บริษัทจัดเปิดสอนหลักสูตรการเรียนด้านอุตสาหกรรมการบริการในระดับสูงสุดที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ  
ในสาขาต่างๆ อาทิเช่น สาขาการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ให้มีมาตรฐานระดับสากล และมีความภูมิใจกับ
ชือ่ เสียงงานบริการของชาวไทย เช่น หลักสูตรการบริการส่วนหน้า การบริหารงานระดับหัวหน้างาน ระดับผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารอาวุโส
เป็นต้น แผนการเรียนเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวง และมีใบรับรองการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร
ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท
เมือ่ เดือนกันยายน 2558 โรงเรียนดุสติ ธานีการโรงแรมได้เปิดสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับวุฒบิ ตั ร และประกาศนียบัตร
และเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ดร. สาโรจน์ พรประภา เข้ารับต�ำแหน่ง อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ในขณะเดียวกัน ยังด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานฝ่ายการศึกษาของกลุ่มดุสิตธานีด้วย โดยรับผิดชอบการบริหารงานที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพัทยา
และการพัฒนาโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ตลอดจนโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศ หนึ่งในโครงการส�ำหรับแผนงาน
ปี 2560 คือ รวมการด�ำเนินงานของโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมเข้ากับวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานียังบริหารโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต โดยการร่วมทุนกับ
เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบฝรั่งเศส หลักสูตรวิชาการครัวไทย
หลักสูตรการท�ำขนมปัง หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ ในชั้นวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี ได้ขยายงาน
ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ คือ โครงการ Dusit Hospitality Management College (DHMC) ซี่งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา
2561 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบริหารชั้นมืออาชีพในหลากหลายด้าน DHMC
จะเป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่จะบูรณาการ การเรียนการสอนเข้ากับการบริหารโรงแรมดุสิต ดีทู เดอะฟอร์ท
ฝ่ายการศึกษาได้เป็นพันธมิตรกับโรงเรียนการโรงแรมและสถาบันสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในโลก เช่น ในปี 2549 ได้
ร่วมมือกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศฝรั่งเศส  เปิดโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ
ดุสิต สอนศิลปะการประกอบอาหารชั้นสูง หลักสูตรขนมอบฝรั่งเศส หลักสูตรวิชาการครัวไทย หลักสูตรการท�ำขนมปัง หลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับไวน์
ปี 2555 ร่วมมือกับ Ecole H teli re de Lausanne ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในหลักสูตรการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร และร่วมมือกับ Institut Paul Bocuse ส�ำหรับโครงการ Dusit Hospitality Management
College มะนิลา เพื่อเปิดหลักสูตรการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม และหลักสูตรฝึกอบรม
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ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี ยังร่วมมือกับกลุ่ม Aso College เปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่น และร่วมมือกับ Tsu i Culinary
School ประเทศญี่ปุ่น และ Gambero Rosso ประเทศอิตาลี สอนวิชาศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น และอาหารอิตาเลียน
ตามล�าดับ ธุรกิจด้านการศึกษาประกอบด้วย
กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจการศึกษามีดังนี้
3.1 วิทยาลัยดุสิตธานี
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทด้านการครัว การท่องเที่ยว การบริหารโรงแรม และอื่น ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยดุสิตธานี มีรากฐานมาจากโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2536
ด้วยปณิธานของท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซึง่ ในขณะนัน้ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ดุสติ ธานี จ�ากัด
(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการอันเป็นก�าลังส�าคัญในการ
พัฒนาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาคภาษาอังกฤษ จ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรด้านการปฏิบตั กิ ารโรงแรม (Diploma in Hotel Operations) และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบ
อาหาร (Professional Chef Diploma)
นับตั้งแต่เปิดด�าเนินการสอนเป็นต้นมา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาด้านการโรงแรม
และการท่องเที่ยวจนเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงได้พัฒนาหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการ
ในระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539
ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดังนี้
• วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว้นท์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จ�านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียน
การโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรปริญญาร่วม
ระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์) จ�านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
หลักสูตรระดับปริญญาโท จ�านวน 1 สาขาวิชา ได้แก่
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
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รายงานประจำ�ปี 2559

		 • วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท  
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว้นท์
นอกจากนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี ยังได้เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมบริการ
หลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรอุตสาหกรรมระยะสั้น 5 เดือน (Hospitality Access Program) หลักสูตรการประกอบอาหารไทย
มืออาชีพ หลักสูตร Mini-MBA in Hospitality Management หลักสูตร Executive Program in Hotel Management ฯลฯ
นอกจากการมุง่ เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพแล้ว  วิทยาลัยดุสติ ธานียงั มีสว่ นในการสนับสนุน
และช่วยเหลือสังคมในด้านพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อไปท�ำงานในต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่วิทยาลัยได้รับความ
ไว้วางใจจากกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน อนุญาตให้วทิ ยาลัยดุสติ ธานีเป็นสถานทีท่ ดสอบฝีมอื คนหางาน ในสาขาอาชีพ
ธุรกิจบริการ จ�ำนวน 5 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า และพนักงานท�ำความสะอาด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่ผ่านการทดสอบและไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ
เป็นจ�ำนวนมาก
ปัจจุบนั วิทยาลัยดุสติ ธานี กรุงเทพฯ และ ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ได้รบั การรับรองเป็นองค์กรทีม่ หี น้าทีร่ บั รองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ใน 2 สาขาวิชาชีพ ได้แก่
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว และ
อาหารหวาน
2. สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา
จากปณิธานและวิสยั ทัศน์ของวิทยาลัยทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็นสากล วิทยาลัย
ได้มีการลงนามท�ำความร่วมมือกับสถาบันชั้นน�ำในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้
• ASO COLLEGE GROUP, JAPAN–โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองฟูกูโอกะ
วิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม 4 รุ่น รวม 34 คน และการเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นส�ำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากร และ
นักศึกษาวิทยาลัยดุสติ ธานี โดยเชิญอาจารย์ชาวญีป่ นุ่ จาก ASO COLLEGE GROUP มาสอนทีว่ ทิ ยาลัยดุสติ ธานี
• ECOLE H TELI RE DE LAUSANNE, SWITZERLAND–รับรองหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
• LE CORDON BLEU, FRANCE–หลักสูตรปริญญาตรีร่วม (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคารระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีและสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ
• LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY (MANILA, CAVITE, BATANGAS AND
LAGUNA)–วิทยาลัยดุสิตธานีด�ำรงฐานะที่ปรึกษาทางด้านการศึกษา ควบคุมดูแลคุณภาพการเรียน การสอน
และพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน จนประสบความส�ำเร็จ ปีการศึกษานี้ มีผเู้ ข้าศึกษา รวมแล้ว 11,898 คน
• THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, HONG KONG–มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งใน
เอเชีย และอันดับสองของโลก โดยร่วมมือกันเปิดหลักสูตรระยะสั้นส�ำหรับผู้บริหารด้านการโรงแรม อาทิเช่น
หลักสูตร “นวัตกรรม และการเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมบริการ” และหลักสูตร “การจัดงานประชุมและงานอิเว้นท์
• TSUJI CULINARY INSTITUTE, JAPAN–ร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นต้นต�ำรับ
ส�ำหรับบุคคลทั่วไป และบรรจุเป็นวิชาเลือกส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
• GAMBERO ROSSO, ITALY–ร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลี่ยนส�ำหรับบุคคลทั่วไป และ
บรรจุเป็นวิชาเลือกส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
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ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
BALI INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE, INDONESIA–วิทยาลัย
ดุสิตธานีด�ารงฐานะที่ปรึกษาด้านการบริหารสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ และมีแผนจะเปิดด�าเนินการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่บุคคลทั่วไปในอนาคต

นอกจากนี้ วิทยาลัยยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในด้านอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อาทิ การได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี เพื่อไปสาธิตการประกอบอาหารไทย ในกิจกรรม VIAGGIO IN THAILANDIA ที่เมืองโบโลญญ่า ประเทศอิตาลี เพื่อ
สร้างการรับรู้ และ ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นสถาบัน
การศึกษาแห่งเดียวของประเทศไทย
อีกทั้ง วิทยาลัยยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันที่มีช่ือเสียงด้านอุตสาหกรรมบริการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน
อุตสาหกรรมบริการให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน และน�าความรู้ใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
สถาบันที่วิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 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) อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับเชิญเป็น
คณะกรรมการ EDUCATION BOARD ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน
THE ASSOCIATION OF ASIA PACIFIC BUSINESS SCHOOL ซึ่งวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการ
ศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่เข้าเป็นสมาชิก
THE THAILAND CONVENTION AND E HIBITION BUREAU (TCEB)
THE THAILAND INCENTIVE AND CONVENTION ASSOCIATION (TICA)
THE INTERNATIONAL CENTER OF E CELLENCE IN TOURISM AND HOSPITALITY
EDUCATION (THE-ICE) อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับเลือกเป็น DIRECTOR OF THE-ICE BOARD
วาระตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
ในปี 2559 นี้ วิทยาลัยได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ 14th APacCHRIE
Conference ณ โรงแรมดุสิตธานี ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ในหัวข้อ Crisis Management and Business
Continuity in Tourism Industry ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานจ�านวน 368 คน จาก 30 ประเทศ
เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัย
วิทยาลัยได้มุ่งมั่นพัฒนางานด้านวิจัย และน�าผลงานวิจัยที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และหนังสือส�าคัญ
แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ชื่อผลงาน การพัฒนาต�ารับอาหารไทย
ตามมาตรฐานของวิทยาลัยดุสิตธานี (The Development of Thai Food Recipes in Accordance with Dusit Thani
College Standard) จัดพิมพ์เป็นหนังสือต�าราอาหารไทย มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนให้เป็นที่
แพร่หลาย เป็นการสืบทอดศิลปะการประกอบอาหารไทยให้คงไว้ตลอดไป
นอกจากนี้ วารสารวิทยาลัยดุสิตธานีได้ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสาร
กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานระดับสากล และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
ต่อไป
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ในด้านกิจกรรมการแข่งขัน วิทยาลัยดุสิตธานีส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ
1. การได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนประเทศไทยและเอเชียเข้าร่วมแข่งขันในงาน Congress–Disciplines Escoffier
International ณ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2559
2. การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหารในงาน Food & Hotel Asia 2016 ณ  
ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2559
3. การเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน World Skills ครั้งที่ 44 ในสาขาการประกอบอาหาร ในวันที่ 14-19 ตุลาคม
2560 ที่ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กว่า 23 ปีของความส�ำเร็จ วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ
ชัน้ น�ำทีไ่ ด้รบั มาตรฐานระดับสากล ด้วยหลักสูตรการเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผนวกกับคณาจารย์ทมี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ตรงสาขา และ
กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ ท�ำให้วิทยาลัยดุสิตธานีสามารถผลิตบัณฑิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถในทักษะทั้งทางด้าน
การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานีมีนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 3,622 คน และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสู่สังคม
ไปแล้ว 4,638 คน
วิทยาลัยดุสติ ธานีตงั้ อยูบ่ นถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเนือ้ ที่ 12 ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียน 2 อาคาร
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 14,083 ตารางเมตร โดยมีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ ห้องสาธิต และห้องครัวที่ทันสมัยและอุปกรณ์การเรียน
การสอนครบครัน ส�ำหรับปี 2560 นี้วิทยาลัยได้วางแผนด�ำเนินการปรับปรุงสถานที่ และเทคโนโลยี เพื่อให้ดูสวยงามและทันสมัย
มากขึ้น
		3.2 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ�ำกัด)
			 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
		บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) กับ
เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชัน่ แนล ภายใต้บริษทั ร่วมทุนนีไ้ ด้จดั ตัง้ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสติ ขึน้
เปิดด�ำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2551 โดยมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
ศึกษาธิการ
ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษาประมาณ 1,200-1,500 คน ต่อปี ในหลักสูตรการประกอบอาหาร
คาวและขนมอบแบบฝรั่งเศส (หลักสูตรคลาสสิค ไซเคิล–Classic Cycle Programme) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรหลักที่ส�ำคัญของ
โรงเรียน เมือ่ ปี 2553 โรงเรียนเล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยเพือ่ ส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทยสูต่ า่ งประเทศ
จึงเปิดหลักสูตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine Programme-540 ชั่วโมง) ขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรการท�ำขนมปัง
(The Art of Bakery-240 ชั่วโมง) ที่เปิดรับสมัครในปีเดียวกันนั้น ได้รับความสนใจและการตอบรับจากทั้งนักเรียนไทยและ
ชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และเมื่อเดือนเมษายน ปี 2556 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies Course-45
ชั่วโมง) เพื่อตอบสนองการขยายตัวของภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการและผู้สนใจ
ทั่วไปให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตไวน์ การคัดเลือก การเก็บรักษา และการจัดเสิร์ฟไวน์ ซึ่งได้รับ
ความนิยมจากนักเรียนและผูป้ ระกอบการ ท�ำให้มนี กั เรียนเต็มจ�ำนวนทุกภาคเรียน อีกทัง้ ยังได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั ห้างร้าน และ
ผู้น�ำเข้าไวน์ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง จ�ำกัด ให้การสนับสนุนไวน์ และวิทยากร
ซึ่งเป็นผู้ปลูกและผลิตไวน์จากทั่วโลกส�ำหรับการจัดสัมมนาความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับไวน์ พร้อมการชิมไวน์
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาทิ เวิร์คช็อปการท�ำอาหาร และขนมอบ อาหารไทย กาแฟ
และเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับนักเรียน และผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งบริษัทและองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับ
อาหาร เป็นต้น โรงเรียนได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากความร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมพิเศษร่วมกับองค์กร
ชั้นน�ำมากมาย
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ในปี 2557 โรงเรียนเปิดหลักสูตรส�าหรับเยาวชน (Les Petit Cordon Bleus หรือ Le Cordon Bleu Dusit Young
Chefs Cooking Program) และมุ่งปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชน์แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสในการพัฒนา
ความสนใจและสานต่อความฝันของเด็ก ทีม่ คี วามชอบด้านการท�าอาหาร เพือ่ มุง่ สูอ่ าชีพเชฟต่อไป หลักสูตรเหมาะส�าหรับเยาวชน
อายุระหว่าง 8-11 ปี และ 12-15 ปี โดยเปิดอบรมในช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียน
นานาชาติ โรงเรียนมีความมุง่ มัน่ พัฒนาหลักสูตรใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง อาทิ หลักสูตรการบริหารจัดการ
เทคนิคด้านการท�าอาหารแนวใหม่ ความรูเ้ กีย่ วกับโภชนาการอาหารร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียง เช่น มหาวิทยาลัย
ÁËÔ´Å
เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบันที่สอนการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเปิดด�าเนินการสอน
มานานกว่า 120 ปี ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดมากกว่า 50 โรงเรียน ใน 20 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลอีกมากมาย และ
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนสอนการประกอบอาหารที่ดี
ที่สุดในเอเชีย จากการประชุมสุดยอดของโลกทางด้านอาหาร (World Gourmet Summit) ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 ณ
ประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งต่อมา โรงเรียนได้รับเกียรติจากงาน World Gourmet Summit โดยมีบริษัท อิเล็คทรอลักซ์ เป็นผู้สนับสนุน
รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย เมื่อปี 2557 นี้ ถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ หนังสือ ส้มต�า (Cookbook:
A Meeting of Tastes, Flavours & Cultures) ยังได้รับรางวัล
ชนะเลิศต�าราอาหารที่ดีที่สุดประเภทอาหารเอเชีย จากการเข้าร่วมการประกวดต�าราอาหารนานาชาติ (International Gourmand
Book Awards) ซึ่งเป็นการประกวดต�าราอาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2555 อีกทั้ง โรงเรียน
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ สร้างรอยยิ้ม กับโรงแรมดุสิตธานี ในการจัดจ�าหน่าย
หนังสือ ส้มต�า เพื่อน�ารายได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย (Operation Smile Thailand)
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการ
หลวง เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเข้าร่วมมาโดยตลอดทุกปี ซึ่งเหล่าบรรดาเชฟและ
ผู้ช่วยเชฟต่างพากันเดินทางสู่ยอดดอยเพื่อเตรียมอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน และเย็นส�าหรับผู้ร่วมเดินทางระดับ VIP ของโครงการ
ตลอด 2 คืน 3 วัน
โรงเรียนประสบความส�าเร็จจากผลการด�าเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา ทั้งปี 2558 และ 2559 จากความ
มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศด้านสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นน�าของประเทศไทย ท�าให้ได้รับความเชื่อมั่นจากนักเรียน
ชาวต่างชาติ และมีอัตราการรับนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี
รายละเอียดหลักสูตรที่เปดสอน
หลักสูตรคลาสสิค ไซเคิล (Classic Cycle) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครทัง้ แบบหลักสูตรวันธรรมดา (Weekday
Class) และหลักสูตรวันเสาร์ (Saturday Class)
o หลักสูตรการประกอบอาหารคาว (Dipl me de Cuisine)
o หลักสูตรการประกอบขนมอบ (Dipl me de P tisserie)
o หลักสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Grand Dipl me)
หลักสูตรวิชาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine Programme)
หลักสูตรการท�าขนมปัง (The Art of Bakery)
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies Course)
หลักสูตรระยะสั้นต่าง (Culinary Discovery Programme (Short Courses))
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสติ ตัง้ อยูท่ ี่ อาคารพาณิชย์ดสุ ติ ธานี ชัน้ 1 เลขที่ 946 ถนนพระราม 4
เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีพื้นที่โดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรียนได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีและมีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยแบ่งเป็นห้องครัวประกอบอาหารคาว ห้องครัวประกอบอาหารหวาน ห้องครัวเอนกประสงค์
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ห้องครัวประกอบอาหารนานาชาติ ห้องสาธิตประกอบอาหาร ห้องเรียนส�ำหรับหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ ห้องเรียนท�ำกาแฟ และ
ห้องสมุด เป็นต้น
		3.3 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม (บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จ�ำกัด)
			 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แนวคิดส�ำหรับโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมได้รับการพัฒนาขึ้นหลังจากที่ฝ่ายการศึกษาของดุสิตธานีจัดตั้งหน่วยงาน
ด้านอาชีวศึกษาขึ้นเมื่อปลายปี 2556 เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับ
เริ่มต้นที่มีความรู้และทักษะที่สามารถท�ำงานได้อย่างมืออาชีพเป็นจ�ำนวนมาก
โรงเรียนสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนี้เป็นการสร้างโอกาสท�ำงานให้กับเยาวชน
โดยเฉพาะให้กับนักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพได้
โรงเรียนดุสติ ธานีการโรงแรมจัดตัง้ ภายใต้บริษทั ดุสติ ธานีการโรงแรมศึกษา จ�ำกัด เป็นแห่งแรก ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
ถนนเพชรบุรี ในเดือนสิงหาคม 2558 และบริษัทได้มีนโยบายที่จะขยายโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในภูมิภาคอื่นๆ ของ
ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย
โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมเป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร เปิดสอน
เพือ่ ให้ความรูแ้ ละทักษะการให้บริการในสาขางานต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม แก่เยาวชนทีต่ อ้ งการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมหรือผูส้ นใจ
และผู้ที่กำ� ลังท�ำงานเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพโดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 6-18 เดือน  
หลักสูตรที่ใช้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
แห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) เพื่อรองรับข้อตกลง
การเคลือ่ นย้ายแรงงานในอาเซียนในปี 2558 ครอบคลุมสาขางานในธุรกิจโรงแรม คือ ฝ่ายผลิตอาหารและขนมอบ ฝ่ายการให้บริการ
อาหารและเครือ่ งดืม่ และฝ่ายการให้บริการห้องพัก (งานแม่บา้ นและงานต้อนรับส่วนหน้า) แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 ระดับ ได้แก่
ระดับวุฒิบัตรเบื้องต้น (ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่จ�ำเป็นในการเป็นบุคลากรโรงแรม และความรู้
ทักษะการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่จ�ำเป็นของแต่ละงาน)
ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพ (ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประจ�ำของแต่ละต�ำแหน่งงาน และ
การเป็นผู้นำ� ทีม)
ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ความรู้และทักษะการประยุกต์เทคนิคกับการปฏิบัติงาน และการสอนงาน)
ระดับประกาศนียบัตร (ความรู้และทักษะพิเศษเฉพาะสาขา และทักษะการบริหารงาน)
หลักสูตรการเรียนการสอนเหล่านีไ้ ด้รบั การพัฒนาจากการท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ ระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญและคณาจารย์ของ
วิทยาลัยดุสิตธานีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่เรียนจบจากโรงเรียนจะสามารถเทียบโอนผลการเรียนไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ที่วิทยาลัยดุสิตธานี หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่จะตกลงท�ำบันทึกความเข้าใจในการให้ความร่วมมือระหว่างกัน จึงนับได้ว่าโรงเรียน
ดุสิตธานีการโรงแรมจะเป็นโรงเรียนการโรงแรมแห่งแรกที่ได้น�ำมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียนมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยการน�ำหลักสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาใช้ผนวกกับการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและผลสัมฤทธิจ์ ากคณาจารย์ทมี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาทีส่ อน รวมทัง้
การจัดให้มกี ารฝึกงานในสถานประกอบการและกิจกรรมเพือ่ เสริมทักษะต่างๆ จะท�ำให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในการท�ำงานในธุรกิจโรงแรมหรือร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้ง มีสมรรถนะและความสามารถ
ในการให้บริการตามข้อตกลงพื้นฐานของอาเซียน สามารถน�ำไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนตามข้อตกลง
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนที่มีขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558
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ปัจจุบนั โรงเรียนดุสติ ธานีการโรงแรม ได้รบั การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการภายใต้สา� นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน เปิดสอนหลักสูตร 4 ระดับดังนี้
วุฒิบัตรเบื้องต้น จ�านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสูตรการผลิตอาหารและขนมอบเบื้องต้น
2. หลักสูตรการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเบื้องต้น
3. หลักสูตรการให้บริการฝ่ายห้องพักเบื้องต้น
ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพ จ�านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสูตรการประกอบอาหารตะวันตก
2. หลักสูตรการท�าขนมหวานตะวันตก
3. หลักสูตรการจัดการให้บริการเครื่องดื่มระดับวิชาชีพ
4. หลักสูตรการให้บริการฝ่ายห้องพักระดับวิชาชีพ
ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ�านวน 5 สาขา ได้แก่
1. หลักสูตรการประกอบอาหารระดับวิชาชีพชั้นสูง
2. หลักสูตรการท�าขนมอบและขนมหวานระดับวิชาชีพชั้นสูง
3. หลักสูตรการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับวิชาชีพชั้นสูง
4. หลักสูตรการให้บริการแผนกแม่บ้านระดับวิชาชีพชั้นสูง
5. หลักสูตรการให้บริการแผนกต้อนรับส่วนหน้าระดับวิชาชีพชั้นสูง
ระดับประกาศนียบัตร จ�านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสูตรการจัดการครัว
2. หลักสูตรการจัดการด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. หลักสูตรการจัดการฝ่ายห้องพัก
หลักสูตรในระดับวุฒิบัตรเบื้องต้นได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2558 ส่วนหลักสูตร
ในระดับวุฒิบัตรวิชาชีพและระดับวิชาชีพชั้นสูงได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2559
ระยะเวลาและการจัดการการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับวุฒิบัตรระดับเบื้องต้น ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพ และระดับวุฒิบัตรวิชาชีพชั้นสูง แต่ละหลักสูตรแบ่งเป็น
การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้นเรียน 3 เดือนและการฝกงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรียนตลอดทั้ง
หลักสูตรรวม 6 เดือน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรแบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้นเรียน 15 เดือนและการฝกงานใน
สถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรียนตลอดทั้งหลักสูตรรวม 18 เดือน
โรงเรียนดุสติ ธานีการโรงแรม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 588/5 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ บนเนือ้ ที่ 1 ไร่
66 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 1 อาคาร จ�านวน 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 6,947.5 ตารางเมตร โดยมีห้องเรียนห้อง
ฝกปฏิบัติ ห้องสาธิต และห้องครัวที่ทันสมัยและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน
3.4

.

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. (PHI CHE) ด�าเนินธุรกิจด้าน
การศึกษาจดทะเบียนบริษัทที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จะเปิดสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรม (Hospitality Management) และหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ศิลปะการประกอบอาหาร
(Culinary Arts) และการด�าเนินธุรกิจโรงแรม (Hotel Operations)
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บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

4. ธุรกิจอื่นๆ
		4.1 สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา)
บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินกิจการด้านสปาเพื่อสุขภาพเปิดด�ำเนินการในประเทศไทย 4 แห่ง ต่างประเทศ
5 แห่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า เทวารัณย์สปา และน�้ำ  สปา โดยเป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ที่มุ่งสร้างสรรค์ และ
พัฒนาการบริการด้านสปา ในโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยเน้นความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการบริการ เทวารัณย์ สปา เน้น
การบ�ำบัดที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ของตะวันออก และตะวันตกซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเทวารัณย์ รูปแบบการตกแต่ง
จะเน้นบรรยากาศที่ผ่อนคลายเสมือนอยู่ในสวนสวรรค์ ซึ่งเป็นกรอบความคิดและที่มาของเทวารัณย์ สปา ท�ำให้เทวารัณย์ สปา
เป็นสปา ชั้นแนวหน้าของทวีปเอเชีย
ธุรกิจสปาในประเทศไทยมีจำ� นวน 4 แห่ง ได้แก่
1. เทวารัณย์ สปา กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
2. เทวารัณย์ สปา พัทยา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
3. เทวารัณย์ สปา หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
4. เทวารัณย์ สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ธุรกิจสปาในต่างประเทศมีจ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1. เทวารัณย์ สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
2. เทวารัณย์ สปา มัลดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
3. เทวารัณย์ สปา ไนโรบี โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
4. เทวารัณย์ สปา กวม โรงแรมดุสิตธานี กวม
5. เทวารัณย์ สปา ไคโร โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร
6. เทวารัณย์ สปา ฉงฮั่ว โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด์ สปา ฉงฮั่ว กวางโจว
7. เทวารัณย์ สปา ตงไถ โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู
		 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในด้านผลิตภัณฑ์เทวารัณย์สปา มุง่ เน้นการกลับคืนสูธ่ รรมชาติ จึงได้คดั สรรน�ำสมุนไพรและน�ำ้ มันหอมระเหยหลากหลาย
ชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย์ เช่น น�้ำมันนวด แชมพู สบู่ เจลอาบน�้ำและครีมบ�ำรุงผิว
โดยเน้นความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารกันเสีย และซิลิโคน เป็นต้น จึงมีความอ่อน
โยน และไม่ทำ� ให้แพ้หรือระคายเคือง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสมของพืชสมุนไพร เทวารัณย์สปาได้คดั สรรพืชสมุนไพรทีป่ ลูก
ในแบบออร์แกนิคให้มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก รวมถึง
กระบวนการผลิตทั้งหมด
นอกจากนี้ เทวารัณย์ สปา ยังได้เลือกใช้เวชส�ำอางที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสอย่าง Algotherm มาเป็น
ส่วนส�ำคัญในการดูแลผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในผู้น�ำด้านเวชส�ำอางที่มีส่วนผสมหลักจากท้องทะเล มาตั้งแต่ปี 2505
และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สปายอดเยี่ยมจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552
ส�ำหรับการบริการ เทวารัณย์ สปา มีพนักงานนวดทีม่ ปี ระสบการณ์และความช�ำนาญคอยให้บริการ ทรีตเมนต์ทมี่ ใี ห้เลือก
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นการนวดแบบต่างๆ เช่น นวดแบบเทวารัณย์ ซึง่ เป็นการนวดทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเทวารัณย์ นวดแบบ
สวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบตะวันตกและแบบตะวันออก รวมไปถึง ทรีตเมนต์เพื่อการดูแลสุขภาพ
ผิว เช่น ทรีตเมนต์เพื่อการท�ำความสะอาดผิวหน้าอย่างล�้ำลึก การอบไอน�้ำด้วยสมุนไพรไทย เมนูขัดผิวและการพอกผิว
นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมสปาต่างๆ ที่ออกแบบมา เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด
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น�้าสปา
เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ส�าหรับโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว โดยกรอบความคิดของน�า้ สปาเน้นถึงความเรียบง่าย
และความไม่ซับซ้อนของการตกแต่งและการบริการ มีจ�านวน 3 แห่ง ได้แก่
น�้าสปา โคราช โรงแรมดุสิตปรินเซส โคราช
น�้าสปา อาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี
น�้าสปา ดูไบ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ
4.2 ธุรกิจให้เช่าส�านักงาน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บมจ. ดุสิตธานี ด�าเนินธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่าเป็นส�านักงาน โดยอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเช่าจากส�านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ติดกับอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นอาคารส�านักงานขนาด 11 ชั้น ผู้เช่าเป็นบริษัทต่าง ทั้งจาก
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด 13,245.54 ตารางเมตร และพื้นที่ชั้นใต้ดิน 336 ตารางเมตร

การ ลาดและการแข่ ขัน
การบริหารจัดการรายได้
1. ด้วยความต้องการในการมุง่ ผลักดันระบบการจองโรงแรมของดุสติ โครงการริเริม่ หลากหลายโครงการได้ถกู สร้างขึน้ เพือ่ สร้าง
ความเติบโตในยอดการจองห้องผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารรายได้ของโรงแรมเป็นผู้ควบคุมโครงการโดย
ได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและแนวทางจากส่วนกลางของบริษัท เพื่อให้ได้อัตราค่าห้องที่เท่าเทียมกัน และมีข้อมูลเนื้อหา
ในเว็บไซต์ทสี่ มบูรณ์แบบ ส�าหรับช่วงเวลาเดือนมกราคม – ธันวาคม จ�านวนห้องทีจ่ องผ่านเว็บไซต์ dusit.com ได้เพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ
19 และการจองผ่าน Application โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นในอัตรา 3 เท่าหรือกว่าร้อยละ 298 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
2. ส�าหรับอัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุดของดุสิต (Dusit Best Available Rates) รวมถึงแพ็คเกจ และช่องทางอีคอมเมิร์ซอื่น
เป็นส่วนที่เราให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกเพื่อสร้างความเติบโตและสิ่งเหล่านี้ได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(KPI) แก่ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารรายได้ของโรงแรม เพื่อให้เกิดการผลักดันรายได้ในแต่ละโรงแรม ทั้ง 3 ส่วนนี้จะช่วยให้รายได้
เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ดังผลที่ปรากฏดังนี้ (มาจากผลการด�าเนินงานที่แท้จริงในช่วงมกราคม – ธันวาคม 2559)
อัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุดของดุสิต (Dusit Best Available Rates) ได้จ�านวนห้องพักต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9
แต่รายได้ลดลงร้อยละ 6 เนือ่ งจากการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ของค่าห้องเฉลีย่ พักต่อคืน (ADR: Average Daily Rate)
แพ็คเกจ ได้จ�านวนห้องพักต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7
อีคอมเมิร์ซ ได้จ�านวนห้องพักต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16
3. เพือ่ ให้เกิดอัตราทีเ่ ท่าเทียมกันและกระบวนการจองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ได้มกี ารเซ็นสัญญาเชือ่ มต่อโดยตรงกับบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
ขายห้องพักโรงแรมทีละมาก รายใหญ่ และเว็ปไซต์จองห้องพักออนไลน์ (Online Travel Agencies) ด้วยโครงการนี้เป็น
การริเริ่มจากบริษัท และเริ่มสร้างให้เกิดตั้งแต่กลางปี 2559 ท�าให้รายได้จากช่องทางนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 125 ปีต่อปี
4. ลงนามสัญญากับ TripAdvisor ผูใ้ ห้บริการจองห้องพักแบบทันใจ เพือ่ เพิม่ ยอดการจองผ่านช่องทางเว็ปไซต์จองห้องพักออนไลน์
(Online Travel Agencies) ด้วยค่าคอมมิชชั่นที่ราคาต�่า
5. บริหารจัดการชือ่ เสียงของโรงแรมผ่าน ReviewPro อย่างต่อเนือ่ งกับโรงแรมทุกแห่งเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาสถานะแบรนด์และ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
6. แพ็คเกจส�าหรับบริษัท (Corporate Packages) ได้ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปิดตัวใหม่ผ่านการผลักดัน
ยอดจองผ่านทางการท�าการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่วางไว้
7. สรุปสัญญากลุม่ กับโปรแกรมการขาย Nor1 เพือ่ ผลักดันรายได้จากห้องพัก อาหารและเครือ่ งดืม่ และอืน่ ส�าหรับก�าหนดการ
น�าเอาระบบนี้ไปใช้และการอบรมจะเริ่มต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
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รายงานประจำ�ปี 2559

E-Business
1. พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลและสร้างหน่วยงานด้านการตลาดดิจิทัลใหม่ภายใต้ชื่อ iProspect ในเดือนกุมภาพันธ์
2559 ด้วยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มการสร้างแบรนด์ออนไลน์ เพิ่มพูนจ�ำนวนยอดเข้าชมในเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเพื่อผลักดัน
ยอดการจองในเว็บไซต์ Dusit.com เองและสร้างรายได้ผ่านแคมเปญทางการตลาดออนไลน์รวมถึงผ่านการตลาดช่องทางสื่อการ
ค้นหา (Search Engine Optimization และSearch Engine Marketing) แบนเนอร์ดสิ เพลย์ รวมถึงสือ่ โฆษณาซ�ำ้ ถึงกลุม่ เป้าหมาย
ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
2. การจัดตั้งระบบ SalesCycle ได้เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเพิ่มยอดการจองผ่านเว็บไซต์ โดยตั้งแต่เปิดตัว
โปรแกรมนี้สามารถสร้างรายได้กว่า 20.3 ล้านบาทผ่านการจองในเว็บไซต์ Dusit.com จนถึงเดือนธันวาคม 2559
3. เครื่องมือการจองห้องพักรูปแบบใหม่ได้เปิดใช้งานในเดือนตุลาคม 2559 ด้วยการปรับปรุงพัฒนาหลากหลายด้าน เช่น
โครงสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ง่ายขึ้น ใหญ่ขึ้น และปุ่มกดที่สามารถกดจองได้ทันทีเพื่อลงตัวกับการใช้งานในระบบโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่
เปิดตัว อัตราการจองผ่าน Dusit.com เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 42.8 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนตุลาคม 2558)
4. เพื่อเพิ่มการจองโดยตรงกับช่องทางเว็บไซต์จองห้องพักออนไลน์ (Online Travel Agencies) ดุสิตได้ร่วมกับ Trip
Advisor ผู้ให้บริการจองห้องพักแบบทันใจ เมื่อกลางเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งโครงการนี้ได้แสดงอัตราห้องพักของโรงแรมในเครือ
ดุสิตและสามารถให้ผู้เข้าพักจองโรงแรมโดยตรงกับทาง TripAdvisor ได้ทันที ซึ่งจะส่งต่อการจองไปที่ระบบศูนย์การจองห้องพัก
ส่วนกลางของดุสิตแทนการจองผ่านระบบอื่นๆ ของช่องทางเว็ปไซต์จองห้องพักออนไลน์ (Online Travel Agencies)
ฝ่ายขายระดับนานาชาติ
1. ส�ำนักงานขายนานาชาติ (Global Sale Office: GSO) และส�ำนักงานขายภูมิภาค (Regional Sales Office: RSO)
สร้างจ�ำนวนห้องพักต่อคืนกว่าร้อยละ 21 ของจ�ำนวนห้องพักต่อคืนของโรงแรมทั้งหมดในเครือ Dusit International ในปี 2559
เมื่อเทียบกับร้อยละ 15 ของปีก่อน
หมายเหตุ: GSO และ RSO รวมถึงส่วนที่สร้างรายได้ส�ำหรับโรงแรม ได้แก่ dusit.com, Dusit Gold และGlobal
Distribution System (ระบบส�ำหรับการจองสายการบินและห้องพักโรงแรม)
2. ยอดขายรวมของส�ำนักงานขายนานาชาติ (Global Sale Office: GSO) และส�ำนักงานขายภูมิภาค (Regional Sales
Office: RSO) ท�ำให้จำ� นวนห้องพักต่อคืนเพิ่มขึ้น 85,168 ห้อง (มากกว่าร้อยละ 54) หรือคิดเป็นเงิน 566 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 66) เทียบกับรายได้เมื่อปีก่อน และยอดขายเหล่านี้ครอบคลุมตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น จีน ซาอุดิอาระเบีย และ
เกาหลีผ่านช่องทางการออก Roadshow และการขายตรงทางโทรศัพท์
3. โรงแรมในเครือ Dusit International เข้าร่วมงานเทรดโชว์และโรดโชว์กว่า 12 ครัง้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาด
จ�ำนวนของบัญชีลกู ค้า accounts เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 132 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จากกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
11 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4. จ�ำนวนห้องพักที่ขายได้จากงาน Discovery Thailand เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน
5. ยอดขายรวมขยายตัวมากขึ้นในช่วงงานโรดโชว์ที่ประเทศจีนที่จัดขึ้น 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และกันยายน โดยได้
จัดงานดังกล่าวที่เมืองปักกิ่ง เซียงไฮ้ และตลาดที่มีศักยภาพเช่น ต้าเหลียน เทียนจิน หนานจิง ฉางซี เฉิงตู เหวินโจว หังโจว ซูโจว
หนิงป่อและ คุนหมิง เพื่อสร้างธุรกิจจากเมืองที่เป็นอันดับสองเหล่านี้ จ�ำนวนห้องพักต่อคืนในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559
จากประเทศจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
6. ส�ำนักงานขายภูมิภาคที่กรุงริยาดซึ่งก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม 2558 ได้พัฒนาธุรกิจในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงอย่าง
ซาอุดิอาระเบีย ท�ำให้ยอดห้องพักต่อคืนเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
7. ว่าจ้างผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายชาวเกาหลี จ�ำนวน 1 คนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสร้างความเติบโตในตลาดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท ซึ่งเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งส�ำหรับชาว
เกาหลี โรงแรมของบริษัทจ�ำนวน 8 แห่งได้เข้าร่วมโรดโชว์ที่ประเทศเกาหลี ท�ำให้จำ� นวนห้องพักต่อคืนในรอบปีที่ผ่านมาสูงกว่าเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 155 โดยมาจากโรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ทร้อยละ 66 ของกลุ่มธุรกิจจากประเทศเกาหลี
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8. ส�านักงานขายนานาชาติและส�านักงานขายภูมิภาคยังคงกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการการท่องเที่ยว สายการบิน
และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในแบรนด์ดุสิตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายและการรับรู้
ในแบรนด์ผา่ นกิจกรรมความร่วมมือทางการตลาดเพิม่ ขึน้ และท�าการส่งเสริมการขายร่วมกันในกลุม่ โดยเฉพาะโรงแรมแห่งใหม่ของ
ºÃÔÉÑ·
การท�าการตลาดเพื่อส่งเสริมความภักดีในแบรนด์
1. โปรแกรม Dusit Gold ที่ได้ปรับโฉมใหม่ภายใต้ชื่อ www.dusitgold.com ได้รวมสิทธิประโยชน์ของสมาชิกจ�านวนมาก
พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจากโรงแรมและพันธมิตรต่าง รวมถึงการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนทีไ่ ด้เปิดตัวไปเมือ่ เดือนมกราคมเพือ่
สร้างการรับรู้และท�าการตลาดโปรแกรมนี้เพื่อช่วยส่งเสริมการลงทะเบียนและการจองให้เพิ่มมากขึ้น
2. สมาชิกของ Dusit Gold เพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2559 ผ่านระบบการลงทะเบียนและแคมเปญการตลาดของระบบสมาชิกที่
หลากหลาย ยอดสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 288,215 รายเพิ่มกว่า 3 เท่าจากปีก่อน และรายได้จากสมาชิกที่เข้าพักเพิ่มขึ้นร้อยละ 131
เมื่อเทียบกับปี 2558
3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจ�านวนห้องพักส�าหรับโครงการของ Dusit Gold รวมถึงการขายแบบ group-wide Private
Flash Sale แบบรายเดือนที่ได้เริ่มน�ามาใช้ในเดือนพฤษภาคมและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 20.2 ล้านบาท
4. เพิ่มความตระหนักในแบรนด์ท่ัวโลกด้วยการผลิตวีดีโอเกี่ยวกับโรงแรม 7 แห่งและฉายในงานโรดโชว์ในสถานที่ต่าง
เช่น กรุงเทพมหานคร ดูไบ อาบูดาบี ไนโรบี กวม มัลดีฟส์ และกวางโจวซึ่งน�าไปใช้ในการตลาดหลากหลายช่องทางรวมถึงเว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์ การน�าเสนอการขาย งานเทรดโชว์ รวมถึงช่องโทรทัศน์ที่ฉายในห้องพักโรงแรม
การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารการตลาด
1. เพื่อสร้างแบรนด์ดุสิตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้มีเผยแพร่การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคนใหม่ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลาย ทั้งการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และการจัดแถลงข่าวต่อกลุ่มการค้า โรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจ
การศึกษา และสือ่ มวลชนกลุม่ ไลฟสไตล์ พร้อมทัง้ การขึน้ บรรยายให้แก่ผฟู้ งั กลุม่ ใหญ่ในเวทีระดับชาติ และงานอีเวนท์ทางธุรกิจระดับ
นานาชาติหลายแห่ง รวมถึงงานประชุมแสดงความคิดเห็นในอุตสาหกรรมโรงแรมเอง การรายงานข่าวได้เผยแพร่ไปในสือ่ หลากหลาย
แห่งไม่ว่าจะเป็น Bangkok Post, The Nation, TTG Mena และ TTG แห่งเอเชียแปซิฟิค Business Traveler แห่งเอเชีย
แปซิฟิค Travelvision. p (ประเทศญี่ปุ่น) และ HOTEL Magazine (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2. มูลค่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในปี 2559 เป็นจ�านวน 586 ล้านบาท ที่มีมูลค่ามากกว่าปีก่อน 15 ล้านบาท โดยกลุ่ม
ประเทศ 5 อันดับแรกที่เจาะสื่อประชาสัมพันธ์ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น
และประเทศจีน
3. โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ได้เปิดตัวผ่านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรทั้งงานแถลงข่าว การออกข่าว
ประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ รีวิวจากบล็อคเกอร์ รวมถึงแคมเปญทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง LINE, Facebook และ
Instagram โดยได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กระจายไปยังหลายช่องทางทั้ง Matichon TV, chillpainai.com, www.facebook.
com/tieweng, www.facebook.com/ninebooking
เพือ่ ส่งเสริมการตระหนักรูใ้ นแบรนด์ดสุ ติ และโรงแรมดุสติ ธานี กวม รีสอร์ท ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในกลุม่ ตลาดหลักอย่างประเทศเกาหลี
ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษทั ได้รเิ ริม่ และลงทุนในแคมเปญการสือ่ สารการตลาดมากมายทีค่ รอบคลุมการเผยแพร่ทาง
โทรทัศน์ การถ่ายท�าตามสถานทีต่ า่ ง กับเหล่าเซเลบริตี้ และการสือ่ สารการตลาดสูผ่ บู้ ริโภคตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2559
การร่วมมือทางการตลาดและการโ ษณาส่วนกลาง
1. หนึง่ ในวัตถุประสงค์หลักในปีนคี้ อื การติดต่อคูค่ า้ สายการบินหลัก ทีใ่ ห้บริการไปยังจุดหมายปลายทางของโรงแรมของบริษทั
เพื่อท�าให้ต้นทุนลดต�่าลงด้วยโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) โดยกลุ่มพนักงาน Dusit International ได้
เข้าร่วมโครงการนี้ผ่านบริษัท PHG (Preferred Hotel Group) ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลงนามสัญญากับสายการบิน China Eastern,
Etihad และ Singapore Airlines และปัจจุบันได้เข้าร่วมโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) กับสายการบินกว่า 22
แห่งและคูค่ า้ ทีท่ า� สัญญาโดยตรงกับสายการบินกว่า 11 แห่ง และบริษทั ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะท�าสัญญาเพิม่ เติมกับสายการบินในปี 2560
นี้ เพื่อขยายเครือข่ายช่องทางการขายด้วยโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) และลดต้นทุน
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2. จ�ำนวนห้องพักต่อคืนจากโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) ของคู่ค้าสายการบินที่ทำ� สัญญาร่วมกันเพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 50 ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยเทคนิคการเพิ่มโปรโมชั่นร่วมเพื่อสร้างแบรนด์และกระตุ้นรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น   
3. โปรแกรมการแลกรับของรางวัลจากสายการบิน Thai Airways และ Bangkok Airways สร้างรายได้กว่า 18.16 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมทั้งจ�ำนวนโรงแรมที่เข้าร่วมและกิจกรรมโปรโมชั่นที่เพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี
4. จัดแคมเปญทางการตลาดร่วมกับคู่ค้า เช่น ธนาคาร บัตรเครดิต และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งผลให้จำ� นวนห้องพัก
ต่อคืนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 41 และรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน
5. พัฒนาแคมเปญทางการตลาดและได้เปิดตัวโปรแกรมทางการตลาดในชือ่ AIS One Point เพือ่ ส่งเสริมโรงแรมของไทยผ่าน
โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้ง Facebook, Privilege Line และ SMS ด้วยกลุ่มผู้ชมสื่อมากกว่า
32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่า 9.2 ล้านบาท ส�ำหรับโครงการกับพันธมิตรทางการค้าอื่นรวมถึงการท�ำโปรโมชั่นภายใต้ชื่อ Aspire
Life Style เจาะกลุ่มลูกค้าของ Citibank Global, UOB Singapore และ Porsche
6 จุดโฟกัสที่ส�ำคัญส�ำหรับสื่อโฆษณาคือการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์
แบนเนอร์ดิจิทัล โดยใช้สื่อออนไลน์ด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเข้าถึงเป้าหมายในภูมิภาคและตลาดระดับ
นานาชาติ
7. ส�ำหรับการส่งเสริมการตลาดของแบรนด์ในด้านอืน่ ๆ ยังรวมไปถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงแรมกลุม่ ดุสติ ผ่านสือ่ นิตยสาร
บนเครื่องบินโดยสารเช่น สายการบิน Scoot (Tigerair), Fah Thai (Bangkok Airways) และสิทธิพิเศษมากมายผ่านโครงการ
เฉลิมฉลองเทศกาลพิเศษในนิตยสาร Priority ของ Singapore Airline
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมืองท้องถิ่น
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตต�ำ่ กว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณร้อยละ 0.6 ไตรมาสต่อไตรมาส ในช่วงเวลา 3 เดือน
ก่อนเดือนกันยายน 2559 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วที่ขยายตัวลดลงราวร้อยละ 0.7 ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ต�่ำที่สุดเท่าที่มีมา
การบริโภคชะลอตัวลงแต่ภาคการส่งออกปรับตัวสูงขึ้นจากการที่รัฐบาลมีการลงนามในสัญญาต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ตัวเลขประมาณการจากธนาคารส�ำหรับดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
3.2 ในปีนี้ เทียบกับร้อยละ 2.8 จากเมื่อปีก่อน ในระดับประมาณการการขยายตัวที่คาดว่าจะเป็นตัวเลขเดียวกันส�ำหรับปี 2560
ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนมาจากเรื่องภายในประเทศ จาก
การทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยได้ระบุปจั จัยความเสีย่ งทีต่ อ้ งจับตามองโดยเฉพาะการเสือ่ มคุณภาพของเงินกูใ้ นภาคธุรกิจและการปรับ
ตัวสูงขึ้นของภาวะเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของรัฐบาลยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ในทางตรงกันข้ามธุรกิจ
การท่องเที่ยวและเงินลงทุนถาวรจากภาคเอกชนชะลอตัวลง นอกจากสถานการณ์ภายในประเทศแล้ว ภาคธนาคารได้เน้นย�้ำถึง
ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและภูมภิ าคยุโรป อีกทัง้ การเข้ามาของนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงจาก
ประเทศเป้าหมายหลักอย่างประเทศจีนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเตือนถึงปัจจัยในทางลบของสถานการณ์เศรษฐกิจของชาติทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ แม้ว่าในขณะเดียวกันการคาดการณ์สำ� หรับการเติบโตโดยภาพรวมระบุว่ายังคงแข็งแกร่ง
ในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ดัชนีความเชือ่ มั่นผู้บริโภคที่จัดท�ำโดยสภาหอการค้าไทยได้ลดลงจาก 74.2 ในเดือนกันยายนเป็น 73.1
ในเดือนตุลาคมและ 72.3 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตรงกันข้ามกับอัตราที่สูงขึ้นใน 3 เดือนก่อนหน้านี้
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จ�านวนเข้าพัก (%)
2557 2558 255
47.39 76.89
73.9
68.55 74.11
74.9
78.61 74.87
66.6
65.67 63.47
67.8
84.71 92.21
89.4
74.73 74.93
76.5
72.44 57.27
57.7
62.68 67.63
65.6
73.58 84.12
81.5
78.65 67.33
72.9

ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจาก 1 ตลาดหลักที่ส�าคัญที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในป 255

สภาพการแข่งขัน
จ�านวนนักท่องเทีย่ วเข้ามาในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 ด้วยจ�านวนนักท่องเทีย่ วกว่า 9.04 ล้านคน
ในช่วง 3 เดือนแรก เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.45 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีจ�านวนนักท่องเที่ยว 7.55 ล้านคนในช่วงไตรมาสที่ 2
หรือเพิ่มกว่าร้อยละ 8.23 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2558 ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นการลดจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทย
ลงเล็กน้อย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.45 ในไตรมาสแรก และเทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.23 ในไตรมาสที่ 2) อย่างไรก็ดี จ�านวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยในไตรมาสที่ 3 ได้เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.8
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ด้วยมาตรการปราบปรามทัวร์ศนู ย์เหรียญของรัฐบาลท�ำให้ชว่ งไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 มีผลกระทบต่อจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
โดยเฉพาะที่มาจากประเทศจีน ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้ถูกเชิญชวนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยด้วยทัวร์ราคาถูกและเมื่อ
นักท่องเที่ยวมาถึงจะถูกพนักงานน�ำเที่ยวพาไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าและคิดในราคาสูงมาก การกระท�ำเช่นนี้ได้สร้างความไม่พอใจและ
เสียงเรียกร้องจากลูกค้าหลังจากการเดินทางมาท่องเทีย่ วและส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการ
ท่องเทีย่ ว สือ่ ท้องถิน่ รายงานว่าเจ้าหน้าทีท่ างการท่องเทีย่ วของจีนได้รบั รายงานเรือ่ งนีแ้ ละขอให้หยุดการท่องเทีย่ วในรูปแบบนีเ้ นือ่ งจาก
ได้สร้างผลกระทบทางลบให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมาก โดยเห็นได้จากจ�ำนวนยอดจองที่ลดลงจากประเทศจีนในบาง
สายการบินและโรงแรมโดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยวเช่น Golden Week ในเดือนตุลาคม เป็นต้น
จากตารางด้านล่างแสดงถึงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาในเมืองไทยเทียบกับปีกอ่ น จะเห็นว่าจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วเข้ามาในเมือง
ไทยเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2558 เป็น 9.04 ล้านคนในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 และได้ลดจ�ำนวนลงในเดือนเมษายนเป็น
7.55 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเป็น 8.23 ล้านคน ในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจ�ำนวนของ
นักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศได้ลดลงอีกครั้งเหลือเพียง 7.769 ล้านคน
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การแข่งขัน
- ปจจัยภายใน
โรงแรมแต่ละแห่งได้กา� หนดกลุม่ การแข่งขันกันระหว่างโรงแรมทีอ่ ยูใ่ นประเภทและระดับเดียวกัน และมีทา� เลใกล้เคียงกัน เพือ่
ที่จะได้ท�าการวัดผลการด�าเนินการในด้านอัตรารายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อจ�านวนห้องพักที่มีอยู่ในโรงแรมทั้งหมด (RevPAR)
การเข้าถึงตลาด และอัตราค่าห้องพักโดยเฉลี่ย
ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน (KPIs) ของแต่ละโรงแรม คือการถูกจัดอันดับตามกลุ่มการแข่งขัน ภายใต้ตัววัดผลสามตัวข้างต้น
โดยเปรียบเทียบเป็นจ�านวนร้อยละทีเ่ ปลีย่ นแปลงในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา ซึง่ ต้องมีการติดตามผลแบบรายวันและรายเดือน เพือ่ รายงาน
ต่อส�านักงานส่วนกลาง วิธีดังกล่าวท�าให้การติดตามผลการด�าเนินงานของแต่ละโรงแรมเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน และผล
การด�าเนินการนี้มีการพิสูจน์โดยข้อมูล STR Global (STR Global คือ หน่วยงานที่รายงานสถิติในธุรกิจโรงแรมทั่วโลก
เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
นอกเหนือจากส่วนแบ่งการตลาดแล้ว การน�าระบบ Global Review Index มาใช้จะสามารถวัดและติดตามชือ่ เสียงของแต่ละ
โรงแรมในสังคมออนไลน์ ข้อมูลที่ได้จะถูกน�าไปใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการและการจัดอันดับ
- ปจจัยภายนอก
ในประเทศไทยมีหอ้ งพักเกินความต้องการ โดยในกรุงเทพได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ โรงแรมใหม่มกี ารตกแต่งและถูกออกแบบ
ให้มอี ปุ กรณ์อา� นวยความสะดวกทีท่ นั สมัย และมีคา่ ห้องพักไม่สงู สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใหม่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทัง้ ประเทศ
เวียดนามและพม่ามีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของไทย
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุ ร กิ จ โรงแรมและการให้ บ ริ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรเป็ น หลั ก ในการประกอบธุ ร กิ จ นอกเหนื อ ไปจาก
การจัดสถานที่และจัดหาอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกต่าง ให้แก่แขกผู้มาใช้บริการ
ส�าหรับโรงแรมในประเทศ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในประเทศทีไ่ ด้รบั การฝกอบรมด้านการให้บริการต่าง เป็นอย่างดี
มีบางต�าแหน่งเท่านั้นที่บริษัทจ�าเป็นต้องว่าจ้างผู้ช�านาญการชาวต่างประเทศ ส่วนโรงแรมในต่างประเทศ จะใช้บุคลากรในพื้นที่
เป็นหลักเพือ่ ตอบสนองและรูถ้ งึ ความต้องการของแขกในประเทศนัน้ แต่ยงั คงมาตรฐานการบริการและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีที่เรียนจบแล้วเข้ามาท�างานให้กับโรงแรมในกลุ่มดุสิตอีกด้วย
การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ
บริษทั ดุสติ ธานี จ�ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ด้านสุขอนามัย ทางบริษัทปฏิบัติตามข้อบัญญัติส�านักงานกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาลท้องถิ่น นอกจากนี้ โรงแรมในเครือ
ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการใบไม้ เ ขี ย ว ของมู ล นิ ธิ ใ บไม้ สี เ ขี ย วซึ่ ง จั ด ตั้ ง โดยคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพือ่ การท่องเทีย่ ว ( ค.ส.ส.ท. ) ประกอบด้วยองค์กรทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ ด้านการพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ วและการโรงแรม องค์กรทีก่ ล่าว
ถึงนั้นคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
ส�านักงานการจัดการ ด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม และการประปานครหลวง
ซึ่งโครงการใบไม้เขียวมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ซึง่ จะวัดระดับมาตรฐานโดยพิจารณาถึงเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและการประหยัดพลังงานของโรงแรมเทียบได้กบั ISO 14000
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั และบริษทั ย่อยตระหนักถึงความไม่แน่นอนและความผันผวนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการประกอบธุรกิจของบริษทั ทัง้ จากปัจจัย
ภายในและภายนอกซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความส�ำเร็จและการด�ำรงอยู่ขององค์กรและเพื่อเป็นการ
บริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้จัดตั้งหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2549 เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
โดยบริษัทได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในรอบปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งตามสายธุรกิจเพือ่ รองรับ
การขยายตัวของบริษทั ด้วยมุง่ หวังทีจ่ ะพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรให้มคี วามครอบคลุม คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น บริษทั และบริษทั ย่อยยังคงมีความเสีย่ งซึง่ อยูเ่ หนือ
การคาดการณ์ได้ ณ ปัจจุบัน หรือความเสี่ยงที่บริษัทมีความเห็นในขณะนี้ว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการประกอบการหรือ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ได้กล่าวถึงในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัย
ความเสี่ยงอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ความเสี่ยงหลักต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก
บริษทั มีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นส�ำคัญและมีรายได้จากธุรกิจการศึกษาเป็นส่วนเสริม  โดยโครงสร้างรายได้
ของบริษัทนั้นแบ่งเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 85.18 รายได้จากธุรกิจการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 8.15
และรายได้อื่นๆ อีกร้อยละ 6.67 ดังนั้น บริษัทอาจมีความผันผวนในการสร้างรายได้และท�ำก�ำไร หากเกิดความไม่แน่นอนขึ้นกับ
ธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะลดระดับการพึ่งพารายได้จากธุรกิจโรงแรมและเพิ่มรายได้จากธุรกิจการศึกษาและกิจการ
ประเภทอืน่ ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้รายได้และผลก�ำไรของบริษทั มีความยัง่ ยืนมากยิง่ ขึน้ โดยบริษทั ได้ดำ� เนินการขยายกิจการประเภท
การศึกษาด้วย จากการก่อตั้งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมขึ้นเป็นแห่งแรกเพื่อเป็นการขยายธุรกิจการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังได้
จัดตั้งแผนกพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development) เพื่อมองหาโอกาสในการประกอบกิจการประเภทอื่นๆ นอกเหนือ
ไปจากธุรกิจโรงแรมและการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทมุ่งเน้นการรับบริหารโรงแรมในตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพและก�ำลังซื้อสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศแถบ ตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเอเชียตะวันออก เช่น จีน หรือเอเชียใต้ เช่น อินเดีย เป็นต้น
ตลอดจนประเทศในแถบทวีปยุโรปและแอฟริกา ซึ่งการขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมนอกประเทศนั้น จะช่วยให้บริษัทลดการพึ่งพา
รายได้จากธุรกิจโรงแรมซึ่งแต่เดิมมีรายได้จากภายในประเทศเป็นหลัก
• ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศตามแผน
ระยะยาวของบริษทั โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมมีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 2-15 ปี ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงอาจมีความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากโรงแรมที่บริษัทและบริษัทย่อยรับบริหารจะบอกเลิกสัญญาก่อนก�ำหนด ไม่ต่อสัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา หรือมีการต่ออายุ
สัญญาที่มีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบในแต่ละประเทศ ความเสี่ยง
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของบริษัท
โดยในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 2.31 และร้อยละ
2.72 ของรายได้รวมตามล�ำดับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาก่อนก�ำหนด บริษัท
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และบริษทั ย่อยได้มกี ารทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการทัง้ ด้านการตลาด ด้านการปฎิบตั กิ าร
ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับ
โรงแรมคู่แข่ง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของโรงแรมที่บริษัทและบริษัทย่อยรับจ้างบริหาร นอกจากนี้
บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารจัดท�าสัญญารับจ้างบริหารทีม่ เี งือ่ นไขรัดกุมมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งและความเสียหายจากการยกเลิก
สัญญาก่อนก�าหนด
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโนบายขยายการลงทุนในโครงการใหม่ ที่มีผลตอบแทนสูง ซึ่งมิได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่ธุรกิจโรงแรม
เท่านัน้ ทัง้ นีใ้ นปีทผี่ า่ นมาบริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารศึกษาการลงทุนในโครงการต่าง ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
โดยได้พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กันไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการต่าง เช่น การล่าช้าของโครงการ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและ
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การยอมรับจากลูกค้า รายได้ที่ไม่แน่นอน และสภาวะตลาดผันแปร เป็นต้น
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยได้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญ เพื่อจัดการโครงการ
ลงทุน รวมทั้งว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้เข้ามาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ก่อนที่จะน�ามาผลการศึกษามาประกอบการตัดสินใจลงทุนในแต่ละ
โครงการโดย คณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการลงทุนต่าง ให้ผลตอบเเทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
เเละสามารถเพิ่มมูลค่าโดยรวมให้กับบริษัทและบริษัทย่อย
• ความเสีย่ งจากการสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและทักษะ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและรองรับ
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เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องสรรหาบุคลากร และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน
แต่ละด้าน โดยเฉพาะบุคลากรในระดับบริหารที่จะเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปตามเป้าหมาย
ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อย มีความเสีย่ งในการสรรหาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามต�าแหน่งงาน และทันต่อความ
ต้องการ เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีการแข่งขันแย่งชิงบุคลากรทั้งที่อยู่ภายในและ
ภายนอกอุตสาหกรรมการบริการ บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ด�าเนินการวางแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวางแผน
สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหาร (Executive Program) โดยปัจจุบันมีจ�านวนบุคลากรที่ส�าเร็จใน
แผนสืบทอดต�าแหน่งส�าคัญ ในสัดส่วนร้อยละ 67 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้
• ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินจ�านวน 1,209 ล้านบาท เป็นวงเงิน
กู้ของบริษัท Philippine Hoteliers, Inc. จ�านวน 991.68 ล้านเปโซ คงค้างจ�านวน 595 ล้านเปโซ เงินกู้ระยะยาวของบริษัทย่อย
เพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานีมัลดีฟส์ วงเงิน 41.50 ล้านเหรียญสหรัฐ คงค้างจ�านวน 18.55 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
เงินกู้ระยะยาวของบริษัทดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา วงเงินและวงเงินคงค้าง จ�านวน 116.2 ล้านบาท
ในสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวสกุลเปโซ และสกุลเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตามทีก่ า� หนดในสัญญา
แล้ว ตลอดอายุสัญญาการกู้เงินบริษัทจะต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ1.75 ต่อ 1 ตาม
ล�าดับ ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวในสัญญาได้ เจ้าหนี้มีสิทธิระงับการให้กู้ยืมเงินเเละ ถือว่าเงินกู้ทั้งหมด
ถึงก�าหนดช�าระทันที ซึ่งจะมีผลต่อสภาพคล่องและ ฐานะการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทสามารถช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ข้างต้นตรงตามก�าหนด รวมทั้ง
ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.69 ต่อ 1 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และสอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทที่จะด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1
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• ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ
บริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบปฏิบัติการที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ในปัจจุบัน จึงได้มีการลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและระบบปฏิบัติการต่างๆ ให้ทัดเทียมกับโรงแรมในระดับสากล ทั้งนี้
เพื่อการเป็นยกระดับการให้บริการกับลูกค้าและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์
ของบริษัท เป็นต้น
ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงหากระบบสารสนเทศและระบบปฏิบัติการที่ทำ� มาใช้ในธุรกิจนั้นหยุดชะงัก ไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตุจากภัยธรรมชาติ การขัดข้องทางเทคนิค หรือเป็นการกระท�ำที่เกิดขึ้นจากน�้ำมือมนุษย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัท และเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้มีการจัดเก็บส�ำรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
โดยมีการแยกส�ำรองข้อมูลไว้ในที่ต่างๆ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน (Data Recovery Plan and Business
Contingency Plan) เพื่อน�ำไปปฏิบัติใช้โดยทั่วกัน
นอกจากนี้ เนือ่ งจากบริษทั และบริษทั ย่อยต้องมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้เป็นจ�ำนวนมาก บริษทั จึงมีความเสีย่ งด้านความปลอดภัย
ของข้อมูล การสูญหาย การเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งอาจน�ำไปสู่ความเสี่ยงประเภท
อืน่ ได้ ด้วยเหตุนบี้ ริษทั จึงได้มกี ารก�ำหนดนโยบายเรือ่ งความปลอดภัยของข้อมูล มีการก�ำหนดสิทธิใ์ นการเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญ มีกระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิ์และการเข้าถึงของพนักงานอยู่เป็นประจ�ำ
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
เนื่องด้วยบริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินกิจการบริหารและรับจ้างบริหารโรงแรมในหลายประเทศทั่วโลก บริษัทและบริษัทย่อย
จึงมีความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบต่างๆ ทีอ่ าจไม่คนุ้ เคย หรือมีความซับซ้อน นอกจากนี้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงด้านกฏหมาย
กฏระเบียบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการบริหารและรับจ้างบริหารโรงแรม อันอาจ
น�ำมาสู่ความเสี่ยงด้านการเงินและชื่อเสียงหากบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละท้องที่ เพื่อให้ค�ำปรึกษา และได้ท�ำการสื่อสารไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบทั่วกัน
• ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากน�้ำมือมนุษย์
ปัจจุบันเหตุภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่แปรปรวน รวมถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายจากน�้ำมือมนุษย์
มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และแต่ละครั้งมีความรุนแรงและยากที่จะคาดเดามากยิ่งขึ้น โดยในรอบปีที่ผ่านมา เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติขึ้นหลายแห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น เอกวาดอร์ อิตาลี เมียนม่าร์และอินเดีย  
นอกจากนี้ ภัยจากการก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศแถบตะวันออกกลางและยุโรปมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เห็นได้จากเหตุการณ์การก่อการร้ายใน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนเหตุการณ์
ความไม่สงบในประเทศไทยเอง เช่น เหตุระเบิดทีห่ วั หิน และเหตุวนิ าศกรรมใน 7 จังหวัดภาคใต้ ในช่วงวันที่ 11-12 สิงหาคม 2559
ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส�ำคัญต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย
จึงมีความเสี่ยงในเรื่องการสูญเสียรายได้ ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากน�้ำมือมนุษย์ ทางบริษัทได้ท�ำประกัน
ความเสีย่ งภัยทุกชนิด (Industrial All Risk) ประกันความเสีย่ งภัยด้านการเมือง (Political Violence) และความรับผิดต่อสาธารณะ
(Public Liability) ซึ่งคุ้มครองบริษัทเมื่อเกิดเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย รวมถึงความเสี่ยงทั่วไปที่เกิดจาก
การด�ำเนินงานของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแผนรับมือเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Crisis Management Plan) เพื่อให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปปรับใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
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• ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสังคม
ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่น ความสามารถในจับจ่ายใช้สอยของนักเที่ยว ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมทีย่ งั ไม่มนั่ คง ไม่วา่ จะเป็นทิศทางเศรษฐกิจโลกหลังสหราชอาณาจักรออกจากกลุม่ ยูโร หรือนโยบายทางเศรษฐกิจหลังการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตลอดจน เศรษฐกิจและการเมืองภายของประเทศไทยที่ยังมีทิศทางไม่ชัดเจนแน่นอนและไม่อาจ
คาดเดาได้ บวกกับนโยบายของทางรัฐบาลในด้านการท่องเทีย่ วทีอ่ าจเป็นไปได้ทงั้ เอือ้ อ�านวย หรือส่งผลกระทบด้านลบต่อการด�าเนินธุรกิจ
ยกตัวอย่างเช่น นโยบายปราบปรามกลุ่มทัวร์จีนศูนย์เหรียญ ซึ่งส่งกระทบต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในประเทศ เนื่องจาก
สายการบินประกาศลดจ�านวนเที่ยวบินจากเมืองต่าง ในประเทศจีนสู่ประเทศไทย รวมถึงทั้งทิศทางการเลือกตั้งในช่วงปี 2560 ถึง
ปี 2561 ซึ่งอาจถูกเลื่อน หรือขัดขวางโดยกลุ่มผู้เห็นต่าง
นอกจากนี้ การที่รัฐบาลได้ขอความความร่วมมือจากสถานประกอบการ ให้งดงานรื่นเริงต่าง เป็นระยะ 30 วัน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน ยังส่งผลต่อการชะลอตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559
ทั้งนี้ แม้ความเสี่ยงดังกล่าวจะอยู่เหนือการควบคุม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายลดความเสี่ยงด้วยการกระจายแหล่งที่มา
ของรายได้และกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทห้างร้าน กลุ่มลูกค้าราชการ กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว
อิสระ กลุ่มลูกค้าประชุมและสัมมนา ตลอดจน ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในหลากหลายภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมมีการแข่งขันอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จากทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ที่มีผู้ให้บริการตั้งแต่แบรนด์เล็ก ไปจนกระทั่งแบรนด์ระดับนานาชาติ รวมถึงการเข้ามาของคู่แข่งทางอ้อม อย่างเช่น service
apartment, homestay, timeshare rental, AirBnb และอื่น ท�าให้มีจ�านวนห้องพักถูกอัดฉีดเข้าสู่ตลาดเป็นจ�านวนมากเกินความ
ต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้เกิดสภาวะสงครามราคา ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคตของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เห็นได้จากการ
ที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Marriott เข้าซื้อกิจการของโรงแรมในเครือ Starwood เมือเดือนกันยายนปี 2559 และบริษัท Accor
Hotels ที่เข้าซื้อโรงแรมต่าง ในเครือ FRHI Group-Fairmont, ra es และ Swiss tel เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ท�าให้กลุ่ม
บริษัทโรงแรมดังกล่าว มีความได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจากเครือข่ายห้องพักที่ครอบคลุมทั่วโลก
จากปัจจัยข้างต้น บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มช่องทางการขาย เพื่อสร้าง
เครือข่ายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งชูจุดเด่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทยของดุสิต ผ่านการให้บริการที่ได้มาตรฐาน รวมถึง
มีระบบบริหารจัดการราคาห้องพัก ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลก�าไรสูงสุด ตลอดจนมีการพัฒนาระบบ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่จะช่วยรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยึ่งขึ้น
ความเสี่ยงจากพ ติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิต ความสนใจ พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าง เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ดังนั้น
บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่หยุดนิ่ง
นอกเหนือจากปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม สถานะ บทบาท และปัจจัย
ส่วนตัวแล้ว ในปัจจุบนั อินเตอร์เน็ต ถือได้วา่ เป็นหนึง่ ในปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เนือ่ งจากเป็นแหล่งข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและรอบด้าน ซึ่งผู้บริโภคน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประกอบการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
บริษัทต่าง จึงต้องหากลยุทธ์มาตอบสนองพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดนิ่ง
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ติดตามความเคลื่อนไหวพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด เพื่อน�ามาประกอบการ
ตัดสินใจ และเป็นแนวทางการด�าเนินงานของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ เพื่อพัฒนาสินค้าและ
บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงการมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (customer relation-
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ship management) และการก�ำกับดูแลภาพลักษณ์ของบริษทั ทีถ่ กู กล่าวถึงในช่องทางออนไลน์อกี ด้วย อีกทัง้ ยังมีการพัฒนาเว็บไซต์
ทีใ่ ห้ขอ้ มูล และสามารถเข้าถึงได้ผา่ น smartphone เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็วส�ำหรับลูกค้าทีม่ าใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระหนีส้ นิ กับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  เป็นเงิน 1,671.46 ล้านบาท และอาจจะต้อง
มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทได้
อย่างไรก็ตามบริษัทควบคุมความเสี่ยงโดยติดตามและเฝ้าระวังความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เพื่อการจัดการและการบริหาร
ทางการเงินให้มีประสิทธิผลสูดสุดในการลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
• ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครั้งหลังสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และผู้เกี่ยวข้อง
ถือหุ้นในบริษัทจ�ำนวน 424,475,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.94 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงท�ำให้
เป็นไปได้ที่มติของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมีผลต่อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทซึ่ง
ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ยึด
หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการอยู่เสมอ
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ผู้ ือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 1 รายแรก
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก และผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ครัง้ หลังสุด วันที่ 30 กันยายน 2559
ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และผู้เกี่ยวข้อง
2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED-Client Account
(PIONEER INETWORK LIMITED)
4. กลุ่มนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล และผู้เกี่ยวข้อง
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผู้เกี่ยวข้อง
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
8. BARCLAYS BANK PLC, HONG KONG
9. นายสหนันท์ เชนตระกูล
10.ส�านักงานพระคลังข้างที่
ÃÇÁ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
ทุนจดทะเบียนรวม
มูลค่าหุ้น
จ�านวนหุ้นสามัญ
ËÑ¡ หุ้นสามัญซื้อคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์
รวมจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹
424,475,680
99,186,000
86,917,720

ÊÑ´Ê‹Ç¹ (%)
49.94
11.67
10.23

52,019,000
42,540,330
25,997,840
21,882,430
11,931,000
7,780,000
4,950,000
777,680,000
72,320,000
850,000,000
1
850,000,000
(4,715,000)
845,285,000

6.12
5.01
3.06
2.57
1.40
0.92
0.58
91.50
8.50
ºÒ·
บาท/หุ้น
ËØŒ¹
ËØŒ¹
ËØŒ¹

หมายเหตุ
1. กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บ. ชนัตถ์และลูก กลุ่มนายชนินทธ์ โทณวณิก
กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธิ์ และกลุ่มนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค
2. บริษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด ประกอบธุรกิจโรงแรม ผูถ้ อื หุน้ หลัก คือ บริษทั เอ็ม บี เค จ�ากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
3. PIONEER INETWORK LIMITED เป็น Investment Holding ผู้ถือหุ้นหลักคือ
(1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้
Pioneer Global Group Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ถือหุ้นใน Pioneer Industries
(Holdings) Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) Add Return Company Limited ถือหุน้ ร้อยละ 50 ของหุน้ ทีจ่ า� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ Mrs.Rossana
Wang Gaw ถือหุ้นใน Add Return Company Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
4. กลุ่มนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางสาวิตรี รมยะรูป
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น ยบายการจ่ายเ ินปนผล
นโยบายของบริษทั บริษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่เกินก�าไรสุทธิตอ่ หุน้ และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของก�าไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงผลการด�าเนินงานและ
ก�าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่า มีความสามารถทีจ่ ะจ่ายได้โดยไม่ผดิ ข้อก�าหนดตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ากัด
นอกจากนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2554 มีมติเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดย
ไม่จ่ายปันผลระหว่างกาล
ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558 โดยจัดสรรจากก�าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงิน 102 ล้านบาท
นโยบายของบริษทั ย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย บริษทั ไม่ได้กา� หนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย
ให้แก่บริษัท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษัทย่อย หากบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และ
ได้ตงั้ ส�ารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษทั ย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป แต่ทงั้ นี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้อง
ไม่เกินกว่าก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย่อย
ข้อมูลการจ่ายเงินปนผลย้อนหลังของบริษัท
รายละเอียดการจ่ายเงินปนผล
1. ก�าไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี
ก�าไร (ขาดทุน) จากวิทยาลัยดุสิตธานี (1)
รวมก�าไร (ขาดทุน)
2. จ�านวนหุ้น
3. ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากวิทยาลัยดุสิตธานี
รวมก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
4. เงินปันผลประจ�าปี
5. เงินปันผลจ่าย
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไร (ขาดทุน)
ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี
หมายเหตุ

หน่วย ป 2558 ป 2557 ป 2556 ป 2555 ป 2554
ÅŒÒ¹ºÒ·
100
(88)
90
156
31
ÅŒÒ¹ºÒ·
99
67
74
67
1
(21)
164
223
31
ÅŒÒ¹ºÒ·
(2)
ÅŒÒ¹ËØŒ¹
85
85
85
85
85
บาท/หุ้น
1.18
(1.03)
1.07
1.86
0.37
บาท/หุ้น
1.18
0.79
0.87
0.77
2.36 ( .24)
1. 4
2.63
.37
บาท/หุ้น
บาท/หุ้น
1.20
1.00
1.00
1.00
0.50
ÅŒÒ¹ºÒ·
*102
*85
*85
*85 **42.50
94
54
137

* จัดสรรจากก�าไรสะสม
** จัดสรรจากก�าไรสุทธิและก�าไรสะสม

ในงบการเงินรวมปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 บริษัทได้น�างบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีที่บริษัทลงทุนทางอ้อมใน
สัดส่วนร้อยละ 86.79 มาจัดท�างบการเงินรวมกับบริษัท จากการประเมินอ�านาจควบคุมใหม่ในวิทยาลัยดุสิตธานีพบว่าวิทยาลัย
ดุสิตธานีควรจัดเป็นบริษัทย่อย บริษัทจึงได้น�างบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และปรับปรุงงบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ย้อนหลัง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้สถาบัน
การศึกษาเอกชนจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้ทสี่ งู กว่าค่าใช้จา่ ยหลังจากจัดสรรเข้ากองทุนต่าง
ตามที่ก�าหนดแล้ว
(2)
เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีมติอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ของบริษทั จากเดิมมูลค่า
หุ้นละ 10 บาท จ�านวน 85,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จ�านวน 850,000,000 หุ้น และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นของบริษัทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
(1)
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คร สร้า การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255

คณะกรรมการบริษัท

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่

บริหารสินทรัพย์
- ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
- ฝ่ายการเงิน

บริหารโรงแรมและสปา
-

ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สปา
ฝ่ายบริหารคุณภาพโดยรวม

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ส�านักงานส่วนกลาง

การศึกษา
-

วิทยาลัยดุสิตธานี
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสติ
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
Philippine Hoteliers
International Center for
Hospitality Education,
Inc.

ปัจจุบัน บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. การบริหารสินทรัพย์
2. การบริหารโรงแรม และสปา
3. การศึกษา
4. ส�านักงานส่วนกลาง

-

ส�านักงานเลขานุการบริษัท
ฝ่ายกฎหมายและการจัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบัญชีโรงแรมและควบคุม
ฝ่ายจัดซื้อกลาง
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายอาคารส�านักงาน
ฝ่ายบริการเทคนิค
ฝ่ายพัฒนาโรงแรม

51

52

บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย/5 ศาสตราจารย์
สรรเสริญ ไกรจิตติ และนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เป็นผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา
คณะกรรมการ นายชาตรี โสภณพนิช เป็น ประธานกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริษัทมีจำ� นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
ล�ำดับที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ต�ำเเหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท ประชุมโดยไม่มี
ฝ่ายบริหาร
9/9
1/1
8/9
1/1

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นางปราณี ภาษีผล
9/9
1/1
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
/3
4. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4/9
1/1
/7
กรรมการ
5/9
-/1
5. นายบันเทิง ตันติวิท
กรรมการ
6/9
-/1
6. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
/6
กรรมการ
6/9
-/1
7. นางปรารถนา มงคลกุล
/4
8/9
1/1
กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
8. นางวรางค์ ไชยวรรณ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
9. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
กรรมการ
4/9
-/1
/1
รองประธานกรรมการ
9/9
10. นายชนินทธ์ โทณวณิก
กรรมการ
7/9
11. นางสินี เธียรประสิทธิ์
/2
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
9/9
12. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
/1
หมายเหตุ
นายชนินทธ์ โทณวณิก ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559
/2
		
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559
		 /3 ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์   ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
/4  
นางวรางค์ ไชยวรรณ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
/5
นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560
		 /6  นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2560
      และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่าง
  มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560
/7
นายบันเทิง ตันติวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นกรรมการแทน
  ต�ำแหน่งที่ว่าง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560
           
กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมทุกครั้งได้ เนื่องจากติดภารกิจ
บริษทั มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึง่ มีจำ� นวนและคุณสมบัตเิ ป็นไปตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
1.
2.

นายอาสา สารสิน
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ. ดุสิตธานี ของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่

ชื่อ

บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์
ถือโดยตนเอง
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง
ÃÇÁ
2559
2558
2559
2558
2559
2558

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

1

¹ÒÂÍÒÊÒ ÊÒÃÊÔ¹

-

-

-

-

-

-

-

2

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

-

-

-

-

-

-

-

3

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

-

-

-

-

-

-

-

4

นางปราณี ภาษีผล

-

-

-

-

-

-

-

5

นายบันเทิง ตันติวิท

-

-

6

นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล

7

นางปรารถนา มงคลกุล

-

-

8

นางวรางค์ ไชยวรรณ

-

-

21,911,080 2,191,108 21,911,080 2,191,108 19,719,972

9

นายเค็นเน็ท กอศิรโิ สภณ

-

-

86,917,720 8,731,772 86,917,720 8,731,772 78,185,948

10 นายชนินทธ์ โทณวณิก

526,000

52,600

11 นางสินี เธียรประสิทธิ์

560,240

56,024

12 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

-

-

รวม (หุ้น)

99,186,000 9,918,600 99,186,000 9,918,600 89,267,400

31,588,000 3,158,800 20,431,000 2,043,100 52,019,000 5,201,900 46,817,100
-

-

-

-

-

423,389,440 42,338,944 424,475,680 42,447,568 382,028,112
-

-

-

-

-

32,674,240 3,267,424 651,835,240 65,223,524 684,509,480 68,490,948 616,018,532

ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท ตามที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมือ่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ส่งผลให้จ�านวนหุ้นสามัญที่ช�าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น จากเดิม 85,000,000 หุ้น (แปดสิบห้าล้านหุ้น)
เป็น 850,000,000 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธิ์ นางวรางค์ ไชยวรรณ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท
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บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อผู้บริหาร
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
นายลาส เอทวีค
นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ
นางสาววิภาวดี ศิริมงคลเกษม
นางสาวละเอียด  โควาวิสารัช
นายเอกกมล ประสพผลสุจริต
นางจงกลนี ฉันทวรกิจ*

ต�ำเเหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการศึกษา
กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการผู้จัดการฝ่าย Wellness Living
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน-โครงการพิเศษ
รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินส�ำนักงานใหญ่

หมายเหตุ      * นางจงกลนี ฉันทวรกิจ  ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2559 ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่มีการถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

เลขานุการบริษัท
วันที่ 29 กันยายน 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2559 มีมติแต่งตัง้ นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กลุ เป็นเลขานุการบริษทั
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
1.1 จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
1.3 ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
1.4 ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
1.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
2.1 จัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารเพือ่ เสนอประธานคณะกรรมการบริษทั และด�ำเนินการ
ตามข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับ
และประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้
เป็นหลักฐาน
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2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละมีมติให้ถกู ต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.4 ให้ค�าแนะน�า สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรมสัมมนาตามความเหมาะสม
2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รบั ข้อมูล เพือ่ การพิจารณาและตัดสินใจ รวบรวม และ
กลั่นกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงชี้แนะประเด็นซึ่ง
คณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ
2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการในการจัดท�าวาระการประชุมคณะกรรมการ
2.7 จัดให้มกี ารรายงานการถือครองหุน้ หรือหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถกู ต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุปให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจ้งเพื่อทราบ)
2.8 ด�าเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ายจัดการ
3.1 ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
3.2 ดูแล ติดตามให้ฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
3.4 จัดให้มกี ารรายงานการถือครองหุน้ หรือหลักทรัพย์ของผูบ้ ริหารให้ถกู ต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
4.1 ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ
4.2 ดูแลให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
4.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับสถาบันต่าง และนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
5. อื่นๆ
5.1 ดูแล ก�ากับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ถูกต้อง และโปร่งใส
5.2 ประสานงานกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการจัดท�าวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
5.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อ สื่อสาร ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
¡ÒÃ¾Œ¹¨Ò¡µíÒáË¹‹§
ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั พ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั คนใหม่ภายใน 90
วันนับแต่วนั ทีเ่ ลขานุการบริษทั คนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้และให้คณะกรรมการมีอา� นาจมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว ในช่วงเวลาดังกล่าว

ค่า อบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการที่เป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนท�าหน้าที่
ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทเเละ
เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยก�าหนดค่าตอบเเทนประจ�าปี 2559 ดังนี้
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• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1. ค่าตอบเเทนการประชุม
		ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท กรรมการท่านอื่น เดือนละ 10,000 บาท
- ค่าตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 15,000 บาท
		ค่าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ได้เเก่
• คณะกรรมการตรวจสอบ
  - ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอืน่ เดือนละ 10,000 บาท
  - ค่าตอบแทนรายครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท
• คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  - ค่าตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท
2. ค่าตอบเเทนประจ�ำปี  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ�ำปีอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี 2559 สรุปค่าตอบเเทน
ที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2559

รายชื่อกรรมการ
1. นายชาตรี โสภณพนิช /1
2. นายอาสา สารสิน
3. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
4. นางปราณี ภาษีผล
5. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ /4
6. นายบันเทิง ตันติวิท /9
7. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
8. นางปรารถนา มงคลกุล /8
9. นางวรางค์ ไชยวรรณ /5
10. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
11. นายชนินทธ์ โทณวณิก /2
12. นางสินี เธียรประสิทธิ์
13. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ /3
กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง ปี 2558
1. ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุญยะอนันต์
   (ถึงแก่อนิจกรรม)
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ (ลาออก)
รวมค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
1. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ /6
2. นายขวัญแก้ว วัชโรทัย /7
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
รวม (บาท)

ค่าตอบเเทน
รายเดือน
       180,000
120,000
120,000
90,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการอื่น*
รวมค่า
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
ค่าตอบเเทน
ตอบเเทน
ไม่มีฝ่าย
รายปี
ค่าตอบเเทน
รายครั้ง
บริหาร
(2558)
       -           45,768      
        -          45,768
180,000
20,000        117,690
         -   497,690
120,000
15,000
420,000
753,460
78,460
135,000
15,000
260,000
608,460
78,460
60,000
15,000
150,000
315,000
75,000
247,307
52,307
90,000
262,307
52,307
90,000
288,460
78,460
120,000
15,000
10,000
343,460
78,460
60,000
258,460
78,460
135,000
333,460
78,460
105,000
303,460
78,460
135,000
19,615
274,615
-

-

26,153

1,470,000 1,305,000

80,000

882,675

19,615

19,615
840,000 4,577,675

120,000
135,000
60,000
120,000
120,000
1,710,000 1,620,000

78,460
58,845
80,000 1,019,980

90,000
423,460
60,000
200,000
498,845
1,130,000 5,559,980

-

-

หมายเหตุ * รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
/1
นายชาตรี โสภณพนิช ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์
/2
นายชนินทธ์ โทณวณิก ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559
/3
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559

26,153
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ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
แทนศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ ที่ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
/5
นางวรางค์ ไชยวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แทนศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ ที่ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
/6
ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
/7
นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560
/8
นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2560 และคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560
/9
นายบันเทิง ตันติวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ เป็นกรรมการแทนต�าแหน่ง
ที่ว่าง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560
ค่าตอบเเทนกรรมการ
¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ (ºÒ·)
ค่าตอบเเทน*
ป 2558
ป 255
ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายครั้ง
3,878,065
3,695,000
ค่าตอบเเทนรายปี
849,550
882,675
ÃÇÁ
4 727 615
4 577 675
/4

*ไม่รวมค่าตอบเเทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ค่าตอบเเทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั ได้กา� หนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารโดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณา
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ส่วนผู้บริหารอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง เป็นตัวบ่งชี้ ได้แก่
ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลด้วยตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs)
การเปรียบเทียบค่าตอบแทนในต�าแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน การส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา
เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสัน้ คือ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจ�าปี และสวัสดิการอืน่ ส่วนสิทธิประโยชน์ในระยะยาว
ได้แก่เงินสมทบจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2558–2559 ดังนี้
ป

จ�านวน(คน)

2558
2559

8
7

¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)
เงินเดือนและโบนัส
28.67
47.63

ค่าสวัสดิการอื่น
3.84
9.50

ÃÇÁ
32.51
57.13

หมายเหตุ ในปี 2559 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร และต�าแหน่งผู้บริหาร
ท�าให้มีรายชื่อและจ�านวนผู้บริหารและยอดเงินเดือนและโบนัสแตกต่างจากปี 2558
• ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
-ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัท
ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร 7 ราย จ�านวน 1.82 ล้านบาท
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1,083
18
194
1,295
707.79

บมจ.
ดุสิตธานี

บมจ. ดุสิต
ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์
451
3
7
461
165.97

บ. ดุสิต
บ. ดุสิต บ. ดุสิตธานี Philippine
Dusit
DMS Property วิทยาลัย
รวม
แมนเนจ เวิล์ดวายด์ การโรงแรม Hoteliers, Overseas
Investment
ดุสิตธานี
เม้นท์
ศึกษา
Inc.
Co., Ltd.
Pvt. Ltd.
871
32
537
2
246
300
3,522
3
6
1
1
1
1
34
35
236
874
41
33
538
2
247
301
3,792
299.47
91.46
18.32
178.10
5.51
158.11
157.81 1,782.54

หมายเหตุ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยส�ำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)
พนักงานบริหาร (คน)
พนักงานในส�ำนักงานใหญ่ (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

ปี 2559

ค่าตอบแทนพนักงาน
ปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 707.79 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม
1,074.75 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
   บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,792 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานและผู้บริหารในส่วนของส�ำนักงานใหญ่และ พนักงานโรงเเรมของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงพนักงานของโรงแรมภายใต้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสติ ธานี มีทงั้ สิน้ 10 เเห่ง
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทเชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพ และประสิทธิภาพของพนักงานบริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้น
ที่จะพัฒนาระบบการบริหารให้มีความทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรู้ของพนักงานทุกฝ่ายอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ เเละสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึง
การมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เเละเติบโตไปพร้อม กับความส�าเร็จของบริษัท เพื่อผลักดันให้นโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม
บริษัทได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารร่วมกันก�าหนดทิศทางองค์กร (Direction) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อให้เเต่ละสายงาน
ก�าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อพนักงานในเเต่ละสายงานจะได้น�าไปก�าหนด
วัตถุประสงค์เเละตัวชี้วัด (KPIs–Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศทางการด�าเนินงานขององค์กร
เเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้วัดนี้จะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเเต่ละคน และเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายต่อไป
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร
บริษทั เล็งเห็นว่าพนักงานคือทรัพยากรทีส่ า� คัญขององค์กร การพัฒนาศักยภาพพนักงานถือเป็นนโยบายส�าคัญ บริษทั จึงได้กา� หนด
งบประมาณการฝกอบรมประจ�าปีของพนักงานส�านักงานใหญ่เท่ากับร้อยละ 1.5 ของยอดรวมเงินเดือนของพนักงานส�านักงานใหญ่
และร้อยละ 3 ของยอดรวมเงินเดือนทั้งปีของพนักงานแต่ละโรงแรม เพื่อใช้ในการฝกอบรมพนักงานทุกคน และก�าหนดให้แต่ละ
บุคคลต้องเข้ารับการฝกอบรมโดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือหลักสูตรภาคบังคับตามต�าแหน่งที่บริษัทก�าหนดขึ้น และตามสายอาชีพ
ซึ่งพนักงานสามารถออกไปฝกอบรมกับสถาบันฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการฝกอบรมถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPIs–Key
Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเเต่ละคนซึง่ จะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี
การอบรมพนักงานใหม่
ส�าหรับพนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรปฐมนิเทศเมื่อเริ่มงาน
เมื่อท�างานครบ 60 วัน และ เมื่อท�างานครบหนึ่งปี ตามล�าดับ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบียบปฏิบัติ
ในการท�างาน ข้อปฏิบตั ิ นโยบายขององค์กร รวมทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และสถานทีต่ งั้ ของแต่ละโรงแรม เพือ่ เตรียมความพร้อม
ที่จะเข้าร่วมงานกับทีมต่อไป
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แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ (แบ่งตามโมเดล 4Cs การอบรมของบริษัท)
Type

Grade 1-2

Compulsory • New Staff Orientation
Training • Dusit Guest Experience Module1
• Performance Appraisal
• Behavior-based interview
• Professional Trainer
• Maintain Discipline
Career
Training

• Management courses Related to
  individual development plan (IDP)

Grade 3

• Dusit Guest Experience
  M. 1 & 2
• Frontline Leadership
  (Some modules)
• Behavior-based interview
• Operational Trainer
• Maintain Discipline
• Management Courses
  Related to individual
  development plan (IDP)
• Presentation Skill
• Training topics based on
  business and functional
  needs

Competitive • Finance for Non Finance
Training • Revenue Management
• Entrepreneurship
• Budgeting, P&L, Financial Analysis
• Leadership Profiling and influencing
• Situational Leadership the core plus
• High Impact Presentation
Corrective • Handling Grievance
• Handling Complaint
• Handling Grievance
Training

•
•
•
•
•
•

Grade 4-5

New Staff Orientation
Product Knowledge
Job Skill (SOPs)
Dusit Guest Experience M.1&M.2
Frontline Leadership (For Grade 4)
Operational Trainer (For Grade4)

• Competency Development
  (Related to position skills,
  language, and computers)
• Training topics based on
   business and functional needs
• Other languages required
• Up-Selling Training

การพัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาพนักงานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจึงได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้เข้าฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความช�ำนาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต และเพื่อให้พนักงาน
ระดับผูบ้ ริหารและระดับปฏิบตั กิ ารได้พฒ
ั นาคุณภาพในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง ทางบริษทั จึงส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมฝึกอบรม
ตามความต้องการโดยอิงจากแบบประเมินความต้องการฝึกอบรมซึ่งจัดท�ำเป็นประจ�ำทุกปี
บริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดเเนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้งในรูปเเบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ให้พนักงานระดับสูงของบริษัท เช่น หลักสูตรผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบเพือ่ ให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความช�ำนาญจากประสบการณ์ในต�ำเเหน่งหน้าทีใ่ หม่ เป็นต้น ตลอดจนการเเต่งตัง้
เเละเลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนได้รับการพัฒนาที่ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน บริษัทจึงก�ำหนดให้มีการท�ำแผนการ
ฝึกอบรมเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนักงาน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยยืนยันได้ว่า การฝึกอบรมพนักงานของ
บริษัทได้ถูกจัดท�ำอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนการไว้ล่วงหน้า เป็นระบบ โดยบริษัทก�ำหนดเป้าหมายว่าโรงแรมต่างๆ
จะต้องจัดการฝึกอบรมให้สำ� เร็จตามแผนการฝึกอบรมประจ�ำปีไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70 ของแผนการที่วางไว้  ในการก�ำหนดแผนการ
ฝึกอบรมประจ�ำปีนนั้ ทางบริษทั จะให้ความส�ำคัญกับผลของการฝึกอบรมทีช่ ว่ ยพัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้า มากกว่าจ�ำนวน
ชั่วโมงในการฝึกอบรมของพนักงาน ดังนั้นบริษัทจึงได้มีแนวทางในการก�ำหนดโครงการสร้างฝึกอบรม ดังนี้
- พนักงานระดับ 1-3 (ระดับบริหาร) จะให้ความส�ำคัญกับการอบรมเฉพาะบุคคลทีช่ ว่ ยพัฒนาทักษะของพนักงานแต่ละคน
ด้วยการเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักของบริษัท และหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดโดยส�ำนักงานใหญ่ด้วยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร หรือการเข้ารับการอบรมที่จัดโดยบริษัทฝึกอบรมภายนอก เป็นต้น
- พนักงานระดับ 4-5 (ระดับปฏิบัติการ) ที่เป็นพนักงานส่วนหน้าจะมุ่งเน้นความส�ำคัญไปที่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดย
ก�ำหนดให้มีชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อเดือน ขณะที่พนักงานฝ่ายสนับสนุนนั้นจะให้ความส�ำคัญ
กับการฝึกอบรมในแผนกที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และหลักสูตรหลักของบริษัท
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ระดับ
1
2
3
4
5

NSO
18 ชั่วโมง

ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

DTG
3 ชั่วโมง

NSO
DTG
DSS
FLL
OPT
HG
PA
MD

ตารางแสดงหลักสูตรของดุสิต
DSS
FLL
OPT
18 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 12 hชั่วโมง

HG
3 ชั่วโมง

PA
6 ชั่วโมง
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MD
6 ชั่วโมง

หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
หลักสูตรความสง่างามอย่างไทยในรูปแบบของดุสิต
หลักสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต
หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
หลักสูตรทักษะการสอนงาน
หลักสูตรการรับมือกับความคับข้องใจของพนักงาน
หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักสูตรการรักษาวินัยของพนักงาน

การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัท
ส�าหรับการพัฒนาบุคคลากรเพือ่ รองรับการขยายตัวและการเติบโตนัน้ ทางบริษทั มีการพัฒนา ผูบ้ ริหารโดยก�าหนดเป็นแผนการ
สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ส�าหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนต�าแหน่งที่สูงขึ้น
และเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการคัดเลือกผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงเข้าโครงการ Executive
Trainee เพือ่ พัฒนาแบบเร่งด่วน (Fast Track) ตามความจ�าเป็นของแต่ละบุคคล เพือ่ เตรียมความพร้อมรอบรับการเติมโตของบริษทั
ในระยะสั้น
ส�าหรับการพัฒนาผูบ้ ริหารรุน่ เยาว์ ทางบริษทั ยมีการด�าเนินโครงการ Management Trainee อย่างต่อเนือ่ งในการพัฒนาคนรุน่ ใหม่
เพื่อเติบโตในระดับผู้บริหารในอนาคต ด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมโครงการ โดยในปีแรก Management
Trainee ได้ฝกงานหมุนเวียนไปตามแผนกต่าง เพื่อเรียนรู้งานบริหารจัดการครบทุกด้าน รวมถึงการจัดท�ารายงานการแก้ปัญหา
ที่พบเพื่อน�าเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการน�าไปปรับใช้พัฒนาระบบต่าง และในปีที่สอง Management Trainee ได้รับการบรรจุ
เป็นพนักงานประจ�าและได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของบริษัทต่อไป
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การก�ำกับดูแลกิจการ
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืน เพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย จึงก�ำหนดนโยบายสนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักส�ำคัญดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

นิยามที่ส�ำคัญ
ค�ำทีใ่ ช้

ความหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
(Group CEO)

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการบริ ษั ท ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด และมี ค วามเป็ น อิ ส ระ
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการบริษัท ให้มีความ
ก้าวหน้า โปร่งใส มีการก�ำกับดูแลที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกลุม่ ย่อยทีค่ ณะกรรมการตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ให้ชว่ ยศึกษาและกลัน่ กรองงาน
ในด้านใดด้านหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล การปฏิบัติ
งานภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ โดย
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ค ณะกรรมการตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ส รรหากรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั การเปิดเผย
ข้ อ มู ล ในส่ ว นงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ และการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณานโยบาย
และแผนการด�ำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท
เลขานุการบริษัท

บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ จั ด ท� ำ และเก็ บ รั ก ษาหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
และรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรวมถึงเอกสารส�ำคัญอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายหรือกฎหมายก�ำหนด
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1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิโดยเท่าเทียมกัน ทัง้ นีบ้ ริษทั ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักลงทุน
สถาบัน และจะไม่กระท�าการใด อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียงตามจ�านวนหุน้ ทีต่ นเองถืออยู่ และได้รบั สิทธิพนื้ ฐานต่าง เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ได้อย่างอิสระ การได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
อย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ และการอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญของบริษัท
1.2 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเลือก
กรรมการตามที่ต้องการเป็นรายบุคคลได้อย่างแท้จริง
1.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการและ
ส่งค�าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องดังกล่าว
ต้องมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
1.4 บริษัทก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
ในวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียด
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และความเห็นของกรรมการในเรือ่ งต่าง ตามวาระทีน่ า� เสนอ ถูกต้องและเพียงพอ และแจ้งล่วงหน้าให้ผถู้ อื หุน้
ทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน
นอกจากนี้ หากมีเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปีและต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญ
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติดังนี้
- จั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นโดยใช้ ร ะบบบาร์ โ ค้ ด ที่ แ สดงเลขทะเบี ย นของผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะราย เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ
ความสะดวก และท�าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทใช้วิธีการนับคะแนนที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยทันที
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส�าหรับวาระที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�าถามในวาระต่าง อย่างอิสระก่อนการลงมติ และ
บันทึกค�าถามค�าตอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมกรรมการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค�าตอบภายใต้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- หลั ง จากการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สิ้ น สุ ด ลง บริ ษั ท จั ด ท� า รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งละเอี ย ดครบถ้ ว นพร้ อ มทั้ ง
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และจัดส่งให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.dusit.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
1.6 กรรมการและผูบ้ ริหารมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ จึงถือเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาส
ได้ซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับบริษัท
2)

การป ิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความส�าคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับ
สิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนี้
2.1 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อกรรมการก่อน
การประชุมสามัญประจ�าปี
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2.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ส�ำคัญของบริษัท เช่น ผลประกอบการ
ของบริษทั การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามข้อก�ำหนดของ ตลท. หรือคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างเท่าเทียมและพร้อมกัน ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ของบริษัทและ ตลท.
2.4 บริษัทอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการ
อิสระเป็นผู้เข้าประชุมเเละลงมติแทนได้ โดยบริษัทได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
รวมถึงการแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
2.5 บริษัทประกาศก�ำหนดการประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
วันประชุม
2.6 หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดท�ำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้
ต่างชาติ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือ
มอบฉันทะ จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dusit.com
2.7 บริษัทก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับ
การซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย
3) การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ภายในเเละภายนอก เพือ่ ให้ได้รบั การปฏิบตั ติ ามความเหมาะสมและเสมอภาค
โดยบริษัทปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดี
เพราะบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไรให้กับบริษัท
ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษัท โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แยกได้ ดังนี้
3.1 พนักงาน
- ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ
- จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามที่กฎหมายก�ำหนด
- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าให้กับพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
- ให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความส�ำเร็จของบริษัท
- จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความสามารถกับบุคลากรในองค์กร
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และต้อง
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการท�ำก�ำไรในแต่ละปี และระยะยาว
  เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานตาม KPI   
3.2 ลูกค้า
- ปฏิบัติต่อลูกค้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพัฒนาการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าแบบยั่งยืน
- รับข้อเสนอแนะและ/หรือรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและน�ำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
- ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกค้า
- ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
- รักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำ� ข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3.3 คู่แข่ง
- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ไม่ใช้วิธีไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
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3.4 คู่ค้า
- ด�าเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม
- ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่าง
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม
- ก�าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคูค่ า้ โดยพิจารณาจากความเชีย่ วชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมัน่ คง ไม่มปี ระวัตกิ ารละทิง้ งาน
มีความสามารถในการส่งมอบงานและสินค้าตามก�าหนด คุณภาพของงานและสินค้าได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม
ตามราคาตลาด
3.5 เจ้าหนี้
- ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่าง
- ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ที่ไม่สุจริต
3.6 สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
- เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการต่าง ที่เป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมหรือชุมชน
- สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคมและสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้พนักงานมีกิจกรรมหรือเข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
- ใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- ควบคุม ดูแลวัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
3.7 สิทธิมนุษยชน
- มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.8 ทรัพย์สินทางปญญา
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นทุกประเภท รวมถึงสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
- ไม่สนับสนุนให้พนักงานของบริษทั น�าทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ น่ื ไปท�าซ�า้ ดัดแปลง หรือกระท�าการใด เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว
หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
3. การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน
- สนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นการรับอันเนือ่ งจากการให้ตามประเพณีนยิ ม
โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
3.1 คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทโดยให้ท�าเป็นหนังสือถึงผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการตรวจสอบ และมีนโยบายในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
ในการกระท�าผิด
4) การเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลาเพื่อให้
มัน่ ใจว่าผูถ้ อื หุน้ สามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ทนั สถานการณ์ ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ได้ให้ความส�าคัญและยึดถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ดังนี้
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4.1 บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส
4.2 รายงานประจ�ำปีได้เปิดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้
- ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
- ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
- ความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
- ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร
- การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ
- การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
- การเปิดเผยจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
4.3 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน โดยระบุชื่อของบุคคลที่มีการท�ำรายการระหว่างกัน
ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงือ่ นไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ นอกจากนี้ ในกรณีทมี่ กี ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�ำหนดของ ตลท.  บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผล
ของการท�ำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะท�ำรายการ
4.4 บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการถือครอง และ/หรือ เปลีย่ นแปลง หลักทรัพย์ตอ่ กลต. ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551)
4.5 บริษัทก�ำหนดให้กรรมการต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นประจ�ำทุกปี
4.6 หากบริษทั มีขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ อันเกีย่ วเนือ่ งกับกิจการของบริษทั เช่น การเข้าท�ำรายการใดๆ หรือมีเหตุการณ์สำ� คัญเกิดขึน้
และผู้ถือหุ้นควรจะรับทราบ แม้ว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฏหมายไม่ได้บังคับให้เปิดเผย บริษัท
จะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนอื่นๆ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ ตลท.
4.7 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.
4.8 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงจัดไห้มีการสื่อสาร
ข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- รายงานประจ�ำปี
- เว็บไซต์ของบริษัท
- การพบปะกับนักวิเคราะห์
- การจัดท�ำจดหมายข่าวที่น�ำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
- เว็บไซต์ของ ตลท.
4.9 บริษัทมีเว็บไซต์ www.dusit.com ที่น�ำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัท
4.10 ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ลงทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายของบริษัท
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง การวางแผนด�ำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร บริษัทจึงก�ำหนดนโยบายและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ ดังนี้
5.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
5.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีและเว็บไซต์ของบริษัท
5.3 คณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณา ทบทวน และอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณ
ของบริษัททุกปีตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและฝ่ายจัดการเสนอมา ตลอดจนก�ำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่ได้อนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทมีกำ� ไร และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
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5.4 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�าหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทัง้ มีการสือ่ สารบทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท
5.5 คณะกรรมการเป็นผู้ก�ากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มด�าเนินการตามนโยบายและข้อบังคับที่ก�าหนดไว้
5.6 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
5.7 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ต้องไม่ดา� รงต�าแหน่งกรรมการของบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ข้อก�าหนดข้างต้นยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
5.8 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการไว้คราวละไม่เกิน 3 ปี เมื่อครบก�าหนด
ตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อเนื่องได้
5.9 คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่าง
ของ กลต. และ ตลท.
5.10 คณะกรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงาน
ประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.11 คณะกรรมการก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มต้องรายงานผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการรายงาน
ทางการเงิน และความคืบหน้าของการด�าเนินงานในด้านต่าง
5.12 คณะกรรมการให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีไ่ ว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ
ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ
ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านและกิจกรรมทางการเงินส�าคัญของบริษทั ว่าได้ดา� เนินตามแนวทางทีก่ า� หนด
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
(Compliance Control)
5.13 คณะกรรมการก�าหนดให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เเละจะได้รบั
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มที่
5.14 คณะกรรมการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบต่าง รวม
ถึงข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
5.15 กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
5.16 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่อง
5.17 คณะกรรมการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีท่ีบริษัท
ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก�ากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
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กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ รับทราบและพิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่
และฝ่ายบริหารเสนอ โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า หากมีวาระพิจารณาเรื่องพิเศษ นอกเหนือจากที่ก�ำหนดล่วงหน้า
จะเรียกประชุมเป็นครัง้ ๆ ไป เลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อย 5 วันท�ำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษทั ลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั สามารถ
แสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท
ณ ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ
โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย
5.19 คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร และจัดท�ำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ทุกหน่วยงานน�ำไปใช้เป็นเเนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง
5.20 คณะกรรมการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น
โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ และหากต้องมีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงรวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ กลต. และตลท. และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล ความจ�ำเป็น
ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1
5.21 ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน น�ำข้อมูลดังกล่าว
ไปเปิดเผยแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง และห้ามท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงไม่ซอื้ ขายหลักทรัพย์ เเละห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินเปิดเผย
ต่อสาธารณชน
5.22 คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551)
เป็นประจ�ำทุกปีและ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
5.23 คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจน
5.24 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ�ำปีของตนเองเป็นประจ�ำทุกปีในเดือนธันวาคมและรายงานผลการประเมิน
ต่อทีป่ ระชุมในเดือนกุมภาพันธ์ในปีถดั ไปตามแนวทางของ ตลท. เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพือ่ ปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
5.25 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทโดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
5.26 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
และบริษัทย่อย พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ โครงสร้าง
คณะกรรมการต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น รวมทั้งท�ำหน้าที่คัดเลือก
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหาร
ที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต�ำแหน่งที่สำ� คัญต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมีหน้าที่จัดท�ำ Board Skill Matrix เพื่อก�ำหนดคุณสมบัติและทักษะ
ของกรรมการที่ต้องการสรรหา ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจโรงแรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านการลงทุนในต่างประเทศ และ
ด้านกฎหมาย โดยพิจารณาจากทักษะทีจ่ ำ� เป็นทีย่ งั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  
และใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
5.27 ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และมิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจ�ำของบริษัท
5.28 ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยมีบทบาท อ�ำนาจ และหน้าที่แบ่งแยก
ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารและการก�ำกับดูแลกิจการ
5.29 คณะกรรมการก�ำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กลต. และเปิดเผยไว้ให้เป็นทีท่ ราบไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี
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5.30 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการถ่วงดุลอ�านาจของกรรมการ ดังนี้
- คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
5.31 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
5.32 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทุกคนต้องเป็น
กรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กา� หนด อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรูด้ า้ นบัญชีและประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะท�าหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
2) ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี อยู่ในต�าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท
จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
3) มีการเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1
4) ให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่าปีละ 4 ครัง้ และเปิดเผยจ�านวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจ�าปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระ เพื่ อ เสนอแต่ ง ตั้ ง และเลิ ก จ้ า ง เพื่ อ ท� า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี
และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
7. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
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9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
     9.8 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
     11.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     11.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
     11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึง่ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์
12. ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การหรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั
ได้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ
และเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำ� นักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีถึง
พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1) บริษัทก�ำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอเพื่อน�ำมาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
2) ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในต�ำแหน่งได้ ไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
3) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และเปิดเผยจ�ำนวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ:
1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
โดยให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
3. พิ จ ารณาทบทวน ศึ ก ษา ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงและแนวโน้ ม ในเรื่ อ งผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
รวมทัง้ คณะจัดการของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นน�ำอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
1) บริษัทก�าหนดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน เป็นกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีความรูเ้ รือ่ งบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับ
การเสนอชื่อให้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่น
2) ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในต�าแหน่งได้ ไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
3) ให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่นอ้ ยกว่าปีละ 2 ครัง้ และเปิดเผยจ�านวนครัง้ ของการประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้ในรายงานประจ�าปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษทั การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2. ก�าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ให้ทันสมัยอย่างสม�่าเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทเพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย
6. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ จัดท�าแผนในการสืบทอดต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
7. เสนอแนะวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่าง เป็นประจ�า เพือ่ น�าข้อมูล
มาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทแต่งตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และผูบ้ ริหารระดับสูงจากฝ่ายปฏิบตั กิ าร 1 ท่าน ฝ่ายการศึกษา 1 ท่าน และส�านักงานส่วนกลาง 2 ท่าน เพือ่ ท�าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน
(Operation Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) และด้านทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งนี้
แผนกบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดท�ารายงานการบริหารความเสี่ยง และน�าเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้
แผนกบริหารความเสี่ยงได้จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงส�าหรับพนักงานระดับหัวหน้างานในโรงแรมทั้งหมด ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท�าและเก็บ
รักษาเอกสารต่าง ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ด�าเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน พรบ. บริษัทมหาชนจ�ากัด
และพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด
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จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
และจริยธรรม ความมุ่งมั่นเพื่อความเจริญเติบโต และความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วมการท�ำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) จึงก�ำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้
จริยธรรมทางธุรกิจ
1. ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใสโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ ผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตมั่นคง
2. ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้สูงขึ้น
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
4. รับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม และการสนับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยเข้าไปมีสว่ นร่วมตามสถานภาพของบริษทั
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
1. ความรับผิดชอบต่อองค์กร
1.1 ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท   
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี ส� ำ หรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น และแนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริษัท   
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อนั มิชอบจากการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของตนเอง และไม่กระท�ำการใดๆ ทีจ่ ะน�ำความเสือ่ มเสีย
ชื่อเสียงมาสู่บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   
1.6 ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการ   
2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน   
2.3 ก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
2.4 ก�ำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและน�ำเสนอข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทและการปฏิบัติอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน
อย่างสม�่ำเสมอและทันเวลา    
3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน   
3.2 ก�ำกับดูแลให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีต่อลูกค้า และพนักงาน   
3.3 ก�ำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการค้า และการแข่งขันที่ดีอย่างเป็นธรรม    
3.4 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็นการให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง   
3.5 สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อได้      
3.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือข้อก�ำหนดต่างๆ   
3.7 ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และกิจกรรม
ทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู   
่

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

3.8 สร้างจิตส�านึกให้พนักงานของบริษทั มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สร้างความเข้าใจกับสังคม
ชุมชนในบริเวณที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน
3.9 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ
3.10 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปดเผยข้อมูล
4.1 ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
4.2 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ต่าง ที่ก�าหนด
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากต�าแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
4.4 ระมัดระวังในการท�ารายการระหว่างกันในกลุม่ บริษทั โดยค�านึงถึงประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริษทั เป็นส�าคัญ และต้องไม่ขดั ต่อ
กฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริษัท กรณีเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด
4.5 กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาตัดสินใจ
และต้องออกจากที่ประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
4.6 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
1. ความรับผิดชอบและการป ิบัติต่อผู้ถือหุ้น
1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1.2 ปฏิ บัติหน้า ที่ด ้ว ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตั ดสิ น ใจในการด� า เนิ น การใด ด้ ว ยจิ ต อั น บริ สุ ทธิ์ (good faith)
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
1.3 ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรือขาดความยั้งคิด
1.4. เอาใจใส่จริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทัง้ ปวงทีจ่ ะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสูค่ วามเป็นเลิศ
1.5 ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยการประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
และบริษัท
1.6 จัดการดูแลป้องกันมิให้สินทรัพย์ใด ของบริษัทเสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ
1.7 รายงานสถานะและผลการด�าเนินงานของบริษทั อย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริงต่อคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
1.8 ไม่อาศัยต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง และผู้อื่น
1.9 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กรทั้งทางด้านบวกและด้านลบ
ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
1.10 ไม่ด�าเนินการใด ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ
1.11 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
1.12 ไม่กระท�าการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
2. ความรับผิดชอบและการป ิบัติต่อลูกค้า
2.1 สนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเลิศ
2.2 ก�าหนดระดับคุณภาพของสินค้าและการบริการให้เป็นที่ยอมรับได้แก่ลูกค้า
2.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้า
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
2.4 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อก�าหนดอันเหมาะสม
2.5 ไม่ส่งมอบสินค้าและการบริการให้แก่ลูกค้าทั้ง ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้น มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตราย
ต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานตกถึงมือลูกค้า
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2.6 จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้โดยสะดวก และก�ำหนดให้มี
การด�ำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
2.7 พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้ต�่ำสุดแต่ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานตลอดเวลา
2.8 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ รวมถึงไม่น�ำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2.10 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่างๆ ที่มีกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
2.11 หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย
2.12 จัดให้มีระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่นระบบป้องกันอัคคีภัย ป้องกันการถูกโจรกรรม
2.13 ไม่ควรค้าก�ำไรเกินควรเมือ่ เปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำ� หนดเงือ่ นไขการค้าทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน
3.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
3.2 ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
3.4 ดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และการกระท�ำด้วยความสุจริต
3.5 การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมและกระท�ำด้วยความสุจริต
3.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
3.7 บริหารงานพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้า
และมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
3.8 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้
4.1 ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงินการช�ำระคืน การดูแล
คุณภาพของหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า
และเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4.2 ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
4.3 ไม่ เ รี ย ก ไม่ รั บ หรื อ ไม่ จ ่ า ยผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต ในการค้ า กั บ ลู ก ค้ า หรื อ เจ้ า หนี้ ถ้ า หากว่ า มี ข ้ อ มู ล ว่ า
มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
4.4 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม�ำ่ เสมอ
5. ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า
5.1 แข่งขันทางการค้าขายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมผิดกฎหมาย
5.3 ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
6.2 คืนผลก�ำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม�ำ่ เสมอ
6.3 ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.4 ไม่กระท�ำการใดๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
6.5 ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
6.6 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดย
หน่วยงานก�ำกับดูแล
6.7 ไม่น�ำเงินของผู้ถือหุ้นไปสนับสนุนทางการเมือง
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จรรยาบรรณของพนักงาน
ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัท
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความภักดี เพือ่ ความก้าวหน้าและความมัน่ คงของบริษทั และตัวพนักงานเอง
2. ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน�้าหนึ่งเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันท�างานและแก้ไข
ปัญหาเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษัทให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
มีก�าไรและพัฒนาบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศ
4. ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและบ�ารุงรักษาไม่ให้เสือ่ มค่าปกติหรือสูญหาย รวมทัง้ ไม่ใช้ทรัพย์สนิ
ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด
6. ร่วมมือและช่วยเหลือในการท�างานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่น
ที่ร่วมบริษัทเดียวกัน
7. เอาใจใส่และช่วยเหลือด�าเนินการใด ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการท�างานให้มีความสะอาด
ปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
8. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานแก่ผู้ร่วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัทเป็นส�าคัญ
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท/ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไม่เป็นธรรม
10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร หากพบว่ามีการกระท�าใด ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
11. ไม่อาศัยต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
12. ไม่กระท�าการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง
13. เอาใจใส่จริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทัง้ ปวงทีจ่ ะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสูค่ วามเป็นเลิศ
14. ไม่รบั ของขวัญ เว้นแต่เป็นการรับอันเนือ่ งจากการให้ตามประเพณีนยิ ม โดยต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบและปฏิบตั ิ
ตามระเบียบของบริษัท
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เเละทั่วถึง
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความส�าคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัท
ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์
และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ผู ้ ส นใจสามารถอ่ า นข้ อ มู ล ได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ เห่ ง ประเทศไทยที่ www.set.or.th เเละของบริ ษั ท
ที่ www.dusit.com/investor
กรณี ที่ นั ก ลงทุ น เเละผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ข ้ อ สงสั ย เเละต้ อ งการสอบถาม สามารถติ ด ต่ อ มายั ง หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
โทรศัพท์หมายเลข +66 2 200 9999 ต่อ 3671 หรืออีเมลล์: ircontact dusit.com

ค ะกรรมการและค ะกรรมการ ุดย่อย
• คร สร้า กรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เเละคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 4 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการบริหาร
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 12 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. อนุมัติแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. ประเมินผลงานประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
3. อนุมัติโครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท
4. อนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณที่อนุมัติไว้
5. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทน
และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
6. อนุมัติรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และอื่นๆ ตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของ กลต. และ ตลท.
7. อนุ มั ติเ รื่ อ งการก่อหนี้ ภาระผูกพัน และการค�้ำ ประกั น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท และมอบอ�ำ นาจให้ ฝ่ ายจั ดการด� ำ เนิ น การได้
ตามความเหมาะสม
8. พิจารณาเรื่องข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 5 ล้านบาท
9. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�ำปีในวงเงินที่เกินกว่าอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่เกินกว่างบประมาณที่เกินกว่าอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการเช่าและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี
12. พิจารณาแต่งตั้งและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ กรรมการที่เป็นตัวแทน
ในบริษัทย่อย และคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
14. อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารน�ำเสนอตลอดจนเรื่องที่กฎหมาย หรือ กลต. หรือ ตลท. ก�ำหนดให้ต้องน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
15. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใด ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการได้
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคล
ที่ได้รบั มอบหมายนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร ยกเว้นรายการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการเกีย่ วโยงจะต้องปฏิบตั ติ าม
ประกาศและข้อก�ำหนดของ กลต. และ ตลท.
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ�ำนาจนั้น ต้องไม่เป็นรายการที่ตนหรือบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดท�ำกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 14 ถึงข้อ 18
การประชุม และองค์ประชุม
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท
ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณี
ที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. มีหน้าทีใ่ นฐานะผูน้ ำ� ของคณะกรรมการในการดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และควบคุมให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามพรบ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด และพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
และมีคะแนนเสียงเท่ากัน
คณะกรรมการตรวจสอบ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน
รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ดังนี้
ÅíÒ´Ñº

รายชือ่ คณะกรรมการ

µíÒààË¹‹§

การเข้าร่วมประชุม(ครัง้ )

1.

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

3/3

2.

ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ *

กรรมการตรวจสอบ

3/3

3.

นางปราณี ภาษีผล

กรรมการตรวจสอบ

3/3

4.

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า **

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

3/3

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส�านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ
รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2559 ดังนี้
ÅíÒ´Ñº

รายชือ่ คณะกรรมการ

µíÒààË¹‹§

การเข้าร่วมประชุม(ครัง้ )

1.

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

7/7

2.

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการตรวจสอบ

6/7

3.

นางปราณี ภาษีผล

กรรมการตรวจสอบ

7/7

4.

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า **

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

6/7

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส�านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ
หมายเหตุ *มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2559 ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการตรวจสอบโดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตัง้ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
** มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 6/2558 นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วัน
ที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทุกคนต้องเป็นกรรมการ
อิสระได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีส่ า� นักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�าหนด อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระ เพื่ อ เสนอแต่ ง ตั้ ง และเลิ ก จ้ า ง เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละ
เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
7. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
     9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
     9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     9.6 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
     9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร (Charter)
     9.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  จากคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
11.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึง่ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์
12. ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การหรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั
ได้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ
และเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำ� นักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
ถึงพฤติการณ์อนั ควรสงสัยทีต่ อ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธเี พือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับพฤติการณ์นนั้ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
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อ�านาจหน้าที่
1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค�าถามคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้หากมีความจ�าเป็น
ÇÒÃÐ¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี อยู่ในต�าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท
จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุด หรือค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท�าด้วยความประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็นบุคคลล้มละลาย
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ท�าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกจะมีผล
นับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทันที กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้
ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่งต้องอยู่รักษาการ
ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีทตี่ า� แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวทีอ่ อกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจา� นวนครบตามก�าหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
การประชุมและองค์ประชุม
ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยค�าสั่ง
ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วน
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก�าหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการตรวจสอบ
ทั้ ง หมดที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ อ ยู ่ ใ นที่ ป ระชุ ม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม�่าเสมอ โดยได้รายงานผลการด�าเนินงานเป็นระยะ และให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการเรือ่ งความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของปี 2560
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• รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ศาสตราจารย์หริ ญ
ั รดีศรี และนางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูด้ า้ นบัญชีและประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงินของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีคุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ท�ำงานของกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยแต่ละท่านมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ดังนี้
ล�ำดับ

รายชือ่ คณะกรรมการ

1.

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

2.

ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ

3.

นางปราณี ภาษีผล

*

ต�ำเเหน่ง

การเข้าร่วมประชุม(ครัง้ )

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส�ำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ
รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2559 ดังนี้
ล�ำดับ

รายชือ่ คณะกรรมการ

ต�ำเเหน่ง

การเข้าร่วมประชุม(ครัง้ )

1.

ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

-/-

2.

นางปราณี ภาษีผล

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

-/-

3.

นางวรางค์ ไชยวรรณ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

-/-

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส�ำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ
หมายเหตุ * มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2559 ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง นางวรางค์ ไชยวรรณ เป็นกรรมการ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน แทนโดยมีผ ลตั้ง แต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็ น ต้ น ไป ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 เมษายน 2559
ถึง 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
บริษทั ก�ำหนดให้มกี รรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และได้รบั การแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริษัท มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอเพื่อน�ำมาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่า ตอบแทนให้ แ ก่ ป ระธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารกลุ ่ ม ทั้ งที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และไม่ เ ป็ น ตั ว เงิน
โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ก่ อ นน� ำ เสนอขออนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ในแต่ ล ะปี
3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งคณะจัดการของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นน�ำอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอ�านาจเรียก สั่งการให้ ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจ�าเป็น นอกจากนัน้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอค�าปรึกษาจากทีป่ รึกษาอิสระภายนอกหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น หากเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ÇÒÃÐ¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§
ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในต�าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุด หรือค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท�าด้วยความประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็นบุคคลล้มละลาย
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ท�าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออก
จะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากต�าแหน่ง
ต้องอยู่รักษาการในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีจา� นวนครบตามก�าหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ตนแทน
การประชุมและองค์ประชุม
ให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรือประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
ในการเรี ย กประชุ ม กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ให้ ป ระธานคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน หรื อ เลขานุ ก าร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยค�าสั่งของประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก�าหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลง
คะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้
โดยไม่ถูกจ�ากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จ�ากัด

81

82

บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2545  ปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
โดยแต่ละท่านมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ดังนี้
ล�ำดับ

รายชือ่ คณะกรรมการ

1.

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

2.

ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ

3.

นางปราณี ภาษีผล

*

ต�ำเเหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง้ )

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2/2

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2/2

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2/2

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส�ำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ
รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2559 ดังนี้
ล�ำดับ

รายชือ่ คณะกรรมการ

ต�ำเเหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง้ )

1.

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

1/1

2.

นางวรางค์ ไชยวรรณ

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

1/1

3.

นางปราณี ภาษีผล

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

1/1

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส�ำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ
หมายเหตุ *มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2559 ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง นางวรางค์ ไชยวรรณ เป็นกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
บริษัทก�ำหนดให้มีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 1 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับ
การเสนอชื่อให้มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นๆ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ก�ำหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ให้ทันสมัยอย่างสม�ำ่ เสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการด�ำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทเพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย
6. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และจัดท�ำแผนในการสืบทอดต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
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7. เสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง เป็ น ประจ� า
เพื่อน�าข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอ�านาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจ�าเป็น นอกจากนัน้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอค�าปรึกษาจากทีป่ รึกษาอิสระภายนอกหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น หากเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ÇÒÃÐ¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§
ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในต�าแหน่งได้ ไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุด หรือค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท�าด้วยความประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็นบุคคลล้มละลาย
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ทา� เป็นหนังสือยืน่ ต่อประธานกรรมการบริษทั ทัง้ นีก้ ารลาออก
จะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณี ที่ ต� า แหน่ ง กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาพ้ น จากต� า แหน่ ง ทั้ ง คณะ ให้ ก รรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา
ที่พ้นจากต�าแหน่งต้องอยู่รักษาการในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีทตี่ า� แหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลง เพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวทีอ่ อกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจ�านวนครบ
ตามก�าหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อยูใ่ นต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่ตนแทน
การประชุมและองค์ประชุม
ให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาหรือประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
ในการเรียกประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา หรือเลขานุการกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาโดยค�าสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แจ้งไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก�าหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้ หมดทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทปี่ ระธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลง
คะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้โดยไม่
ถูกจ�ำกัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำ� กัด
คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 และนายชนินทธ์ โทณวณิก ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ดังนี้
ล�ำดับ

รายชือ่ คณะกรรมการ

ต�ำเเหน่ง

1.

นายชนินทธ์  โทณวณิก

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นางสินี  เธียรประสิทธิ์

กรรมการบริหาร

3.

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

กรรมการบริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจ�ำนวนหนึ่ง
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อ�ำนาจและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร:
1. ก�ำกับดูแลการท�ำงานของคณะกรรมการบริหาร
2. ให้คำ� แนะน�ำฝ่ายจัดการในการด�ำเนินธุรกิจ
3. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิ จ ารณาวิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ นโยบาย กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย แผนธุ ร กิ จ การลงทุ น และงบประมาณประจ� ำ ปี
ของกลุ่มบริษัทตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. อนุมัติการลงทุน แผนก�ำลังคน การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือน ภายใต้งบประมาณประจ�ำปีที่คณะกรรมการอนุมัติ
3. พิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
4. อนุมัติแต่งตั้ง ปลด และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา 1 ระดับ  
5. อนุมัติโครงสร้างและการบริหารระดับคณะบริหารลงมา
6. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร
7. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
8. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�ำปีในวงเงินที่เกินกว่าอ�ำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ ของกลุม่ บริษทั แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ต้องปฏิบตั ติ าม
ประกาศและข้อก�ำหนดของ กลต. และ ตลท.
9. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่เกินกว่างบประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ 30 ล้านบาท แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อก�ำหนดของ กลต. และ ตลท.
10. อนุมัติการเช่าและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เป็นการด�ำเนินงานโดยปกติ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ÇÒÃÐ¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§
กรรมการบริหารพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
1. พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท
2. ยื่นใบลาออก
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน
นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษัทยังได้มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่อง เพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณา
เเละจัดการในเรือ่ งต่าง ภายในบริษทั ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทั ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการจัดการของกลุ่มปฏิบัติการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ
คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
คณะกรรมการ IT
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
รายชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 8 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศุภจี สุธรรมพันธุ์
ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer) เพื่อแทนนายชนินทธ์ โทณวณิก โดยมีผลตั้งแต่
1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
หน้าที่เเละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
1. ก�าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนน�าเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
2. ควบคุมดูแลบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยสามารถเพิ่ม
Shareholders value ท�าให้ก�าไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น
3. ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ตลอดจนติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานและผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
4. ก� า หนดนโยบายการบริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คลของกลุ ่ ม บริ ษั ท และสนั บ สนุ น การด� า เนิ น งานในทุ ก หน่ ว ยงาน
ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สามารถพัฒนา และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
5. อนุมัติเลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง พนักงานระดับบริหาร
6. สร้างวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้น�าให้ฝ่ายบริหารทุกระดับ
7. ให้ ค� า แนะน� า และถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ นการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
ต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน และการลงทุนในโครงการต่าง ของกลุ่มบริษัท
เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง โดยก� า หนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื่ อ รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท
9. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�าปีในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อการพิจารณา
ใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อก�าหนดของ กลต. และ ตลท.
10. อนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ที่ เ กิ น กว่ า งบประมาณในวงเงิ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อก�าหนดของ กลต. และ ตลท.
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11. บริหารจัดการด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกระบวนการ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองจะก�ำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน
ผลคือ น�ำคะแนนเฉลีย่ ของแต่ละหัวข้อมาค�ำนวณผลคะแนนเฉลีย่ รวม และแจ้งผลการประเมินทีไ่ ด้ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ทราบ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป
สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ�ำปี 2559 คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีการด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ
อยู่ในระดับดี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป ผลการประเมินปี 2559 อยู่ในระดับดี
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองแล้ว ผลการประเมิน ปี 2559 อยูใ่ นระดับดี
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว ผลการประเมินปี 2559
อยู่ในระดับดี
การประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารประเมินผลงานประจ�ำปี 2559 ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลงานซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท
การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ
ในปี 2559 กรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ สรุปได้ดังนี้
กรรมการ

หลักสูตร

สถาบัน
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเดือนทีอ่ บรม

ศาสตราจารย์
หิรัญ รดีศรี

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 2/2016
- รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นางปราณี ภาษีผล

- Risk Management Plan รุ่น 11/2016
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Nomination and Corporate Governance - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Committee รุ่น 8/2016
- การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี  
- ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์
- AC Forum
- บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

20-21 กันยายน 2559
17-18 พฤศจิกายน 2559

นางปรารถนา มงคลกุล

- Advanced Audit Committee Program    - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
  22/2016

15, 28 มกราคม
2559
4, 11 กุมภาพันธ์
2559

นางวรางค์ ไชยวรรณ

- Director Accreditation Program
  131/2016

17 ตุลาคม 2559

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

22 กรกฏาคม 2559
24 กรกฏาคม 2559
25 พฤศจิกายน 2559

25 กรกฎาคม 2559
10 มีนาคม 2559,
26 พฤษภาคม 2559,
25 สิงหาคม 2559
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• การสรรหาและแ ่ ั กรรมการและผู้บริหารระดับสู สุด
(1) ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
กรรมการอิสระของบริษัทมี 4 ท่าน ดังนี้
1. นายอาสา สารสิน
2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
3. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
4. นางปราณี ภาษีผล

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
บริษัทได้ก�าหนดนิยามของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดยหากถือหุ้นบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ด้วย ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นให้เป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
การคัดเลือกกรรมการอิสระได้กา� หนดให้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ประสบการณ์ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับข้อก�าหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาแล้ว จึงน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ กรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน และผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 8 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท
และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
ในการแต่งตัง้ กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้เสนอชื่อ
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะน�าเสนอรายชื่อ
กรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
การแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนกรรมการทั้งหมด
ทีจ่ ะต้องเลือกตัง้ ในคราวนัน้ ก็ได้ ทัง้ นีต้ ามแต่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็นการเลือกตัง้
เป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
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3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีทตี่ า� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผูใ้ ดผูห้ นึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ต�าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�าเนินงานของบริษทั เข้าใจในธุรกิจของบริษทั เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา 1 ระดับ ส่วนระดับถัดลงมาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้อนุมัติ
แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทน

• การก�ากับดูแลการด�าเนิน านขอ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท�ารายการใด บริษัทต้องดูแลรับผิดชอบด้วย ดังนั้น บริษัทจึงส่งตัวแทนกรรมการของบริษัท
ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อควบคุมดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งในเรื่องการด�าเนินงาน รวมถึง
การต้องเสนองบประมาณต่าง ของบริษัทย่อยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทรับทราบ หรืออนุมัติตามแต่กรณี
และก่อนทีก่ รรมการตัวแทนจะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งส�าคัญในบริษทั ย่อย ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
นอกจากนี้ ต้องดูแลรายการเกีย่ วโยงหรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือรายการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษัท กรรมการตัวแทนดังกล่าวจะต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งบริษัท
และก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�าเนินการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือรายการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษัทด้วย
ทั้ ง นี้ การส่ ง ตัว แทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการจะเป็ น ไปตามสั ดส่ ว นการถื อ หุ ้ น และต้ อ งได้ รั บ มติ อ นุ มั ติจ ากที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท
การก�ากับดูแลการเปดเผยข้อมูลและการท�ารายการต่างๆ ของบริษัทย่อย
1. การเปดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย
มีรายงานทางการเงินที่จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และ
เป็นที่เชื่อถือได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
2. การท�ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง
การท� า รายการกั บ บุ ค คลเกี่ ย วโยง บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งให้ บ ริ ษั ท อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า วและปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท�าการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่
สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
3. การได้มาหรือจ�าหน่ายไป ึ่งสินทรัพย์
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการท�ารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็นรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามเกณฑ์
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ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. การท�ารายการส�าคัญอื่น
การท�ารายการส�าคัญอืน่ บริษทั ย่อยจะปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก�าหนดไว้
การก�าหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
ฝ่ า ยตรวจสอบภายในของบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบประเมิ น ผลอย่ า งอิ ส ระเกี่ ย วกั บ
ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ
ส�าหรับการตรวจสอบบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท�าการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงินเป็นหลัก
รวมถึงการสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษทั ย่อยว่าสามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจอย่างเพียงพอ
• กลไกอื่นๆ
กลไกอื่ น ในการก� า กั บ ดู แ ลบริ ษั ท ย่ อ ย เช่ น การอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น หรื อ ลดทุ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย ต้ อ งได้ รั บ มติ อ นุ มั ติ
จากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• การดูแลเรื่อ การ ้ข้อมูล าย น
ข้อมูลภายในที่ส�าคัญจะถือเป็นเอกสารลับไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชี
ทีป่ รึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษทั จะเปิดเผยข้อมูลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เฉพาะเรือ่ ง และในเวลาทีเ่ หมาะสมเท่านัน้ และห้ามผูบ้ ริหาร กรรมการ
และพนักงานผูเ้ กีย่ วข้องน�าข้อมูลลับภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน มิฉะนัน้ จะถือว่าเป็นความผิด โดยใช้วธิ พี จิ ารณาลงโทษ
เป็นกรณีไป หากมีขอ้ มูลทีไ่ ม่โปร่งใสรัว่ ไหลออกไป ทัง้ นี้ สามารถเเจ้งเบาะเเสได้ทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่
เลขานุการบริษัท หรือผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.dusit.com/investor ËÑÇ¢ŒÍ
การแจ้งเบาะแส
นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน น�าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง และห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ เเละห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน
บริษัทก�าหนดให้ผู้บริหารที่อยู่ 4 อันดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเอง
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ. ดุสิตธานีของกรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจ�าทุกปี

• การป ิบั ิ ามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขอ ลาดหลักทรั ยแห่ ประเท ไทย
ในปี 2559 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ในเรื่องอื่น นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น ได้แก่ การที่บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ในเรื่องการก�าหนดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดย่อย บริษัทก�าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากนี้
กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา มี ว าระการด� า รงต� า แหน่ ง 3 ปี
อยู่ในต�าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
คณะกรรมการเห็นว่าเงื่อนไขด้านเวลาไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ แต่จะพิจารณาจากความสามารถและ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อก�าหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์

89

90

บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม CSR ของบริษัท
ในฐานะองค์กรทีเ่ ป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ด้านธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ ว บริษทั ดุสติ ธานี จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
และขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ จึงด�ำรงตนเป็นองค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เดินทางทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ การพัฒนาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเติบโตโดย
ค�ำนึงถึงผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบอย่างรอบด้าน จะน�ำมาซึง่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนาคต สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ทีจ่ ะมุง่ สร้างสรรค์บริการอย่างไทยอันทรงคุณค่า ต่อยอดการพัฒนาด้วยความรับผิดชอบ เพือ่ การ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมของประเทศ เพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว จึงเป็นภารกิจของบริษทั
ทีจ่ ะต้องประกอบกิจการโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างรอบด้าน และมีสว่ นร่วมเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
บริษัท เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซี่งปรากฏเป็นหลักการในการประกอบกิจการโดยสรุปดังนี้
- ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อพนักงาน
ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
ของธุรกิจ
- ต่อต้านและไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
- เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงานให้ความส�ำคัญต่อสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยในการท�ำงานและสุขอนามัยของบุคคล ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และ
ความเท่าเทียมกันของมนุษย์
- ยึดมัน่ ในพันธสัญญาทีจ่ ะส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และราคาทีเ่ หมาะสมโดยค�ำนึงถึง ความปลอดภัย สุขอนามัย
และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
- บริษทั เล็งเห็นว่าความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อมถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหารจัดการโรงแรม โดยถือเป็นภารกิจทีจ่ ะค�ำนึง
ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับชุมชนและสังคมโดยรอบเพื่อความยั่งยืน
- ยึดมั่นและบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทาง
ธุรกิจของบริษัท และก�ำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน
(1) กระบวนการจัดท�ำรายงาน
บริษัทได้จัดท�ำรายงานโดยรวบรวมข้อมูลจากแนวนโยบาย คู่มือ รวมถึงการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดไปจนถึง
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เพื่อเน้นย�้ำถึงเป้าหมายขององค์กรที่มีต่อสังคมโดยรวม ในปี 2559 บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) ได้
จัดท�ำรายงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Reporting) โดยอ้างอิงหัวข้อ (GRI reference) ตามแนวทางการรายงานด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่น G4  โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ นโยบายการด�ำเนินงานเชิงปฏิบตั กิ าร และกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2559 เพือ่ เปิดเผยผลกระทบและผลลัพธ์
ทั้งเชิงบวกและลบ และแนวทางการจัดการของบริษัทที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนซึ่งให้ข้อมูล
การด�ำเนินงานตลอดปี 2559 ได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานความยั่งยืน และเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit.com/investor หัวข้อ
รายงานความยั่งยืน
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(2) การด�าเนินงาน
(2.1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมทั้งต่อภาค
รัฐและเอกชน และได้น�าแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบของนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และการ
สนับสนุนส่งเสริมผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง เพื่อให้พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวนโยบายของ
บริษัทในเรื่องดังกล่าว และยอมรับปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ตลอดไปจนถึงกระบวนการประกอบกิจการ และการตัดสินใจในแต่ละ
ขัน้ ตอนจะมุง่ เน้นทัง้ ในบริบทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าและคูค่ า้ ทุกรายอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกา
ของการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ท�าลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย บริษัทได้ด�าเนินกิจการโดยค�านึงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมในแง่มุมต่าง ดังนี้
- กิจกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างภายในบริษทั จะด�าเนินการโดยฝ่ายจัดซือ้ ภายใต้ระเบียบวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นแบบแผนเดียวกัน
ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบเปรียบเทียบราคาอย่างเป็นระบบและน�าไปปฏิบัติจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทมีนโยบายห้ามพนักงานรับ หรือเรียกร้องของขวัญ เงิน หรือสิ่งอื่นใดจากบุคคลอื่นหรือคู่ค้าที่ร่วมท�าธุรกิจ เว้นแต่
เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
- ส่งเสริมให้มีการร่วมกันพัฒนาสินค้า บริการ การอบรม รวมถึงการสร้างผลก�าไรร่วมกัน
- บริษัทให้ความเคารพในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท และปฏิบัติ
ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ไม่ว่าโดยรูปแบบหรือวิธีการใด
แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมในด้านต่าง ของบริษทั ก�าหนดขึน้ โดยความเชือ่ มัน่ ว่าการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาไปข้างหน้าของบริษัทจะด�าเนินไปอย่างยั่งยืนหากมีรากฐานที่เข้มแข็ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
ชอบธรรม โปร่งใส และเคารพต่อบทบัญญัติทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(2.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นปัญหาทีบ่ นั่ ทอนความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาขององค์กรในทุกระดับ ซึง่ จะส่งผลเสียต่อการด�าเนิน
งาน และผลประกอบการ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององค์กรและจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ในที่สุด บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด(มหาชน) เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกัน แก้ไข ไม่ส่งเสริม
และไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นไม่ว่าในรูปแบบใด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 จึง
มีมติอนุมัติการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ ทีผ่ า่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้นา� ส่งแบบประเมินดังกล่าวต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติและขอรับประกาศนียบัตร และเดือนตุลาคม 2558 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย มีมติให้การรับรอง
บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี
นับจากวันที่ 16 ตุลาคม 2558
• ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงนาม โดยสรุปดังนี้
- จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริต รวมถึงก�าหนดนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและแผนการ
ก�ากับการปฏิบัติงาน และจัดให้มีคู่มือหรือแนวทางในการด�าเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน
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-  เปิดเผย มีส่วนร่วม หรือแลกเปลี่ยนนโยบาย ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางความส�ำเร็จในการสนับสนุน
ให้เกิดการท�ำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย
-   ให้ความร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ
และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
ในปี 2559 พนักงานของบริษทั โรงเรียนและโรงแรมในเครือดุสติ ได้รบั การอบรมเรือ่ ง Code of Conduct รวมทัง้ เรือ่ งการ
ต่อต้านการทุจริต และหลักปฏิบัติเรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญ ในช่วงโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยให้พนักงาน
ลงชื่อรับรองว่าได้รับการสื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจน และเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มประวัติของพนักงานแต่ละคน ทั้งนี้ นโยบายการไม่รับ
ของขวัญได้จัดท�ำขึ้นมา เพื่อสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลไทย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับพนักงานในเครือดุสิตทุก
คนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หลักการของนโยบาย
การไม่รับของขวัญนี้ คือ พนักงานของบริษัทต้องไม่รับหรือมอบของขวัญใด ในบริบทของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจระหว่างกันโดย
มีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท นอกจากของขวัญ นโยบายนี้ยังครอบคลุมถึงการให้และการรับบริการ และผลประโยชน์อื่นๆ
รวมทัง้ การได้รบั เชิญหรือเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมและงานต่างๆโดยพนักงาน ทางบริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในระบบ Intranet /
Internet – HR SharePoint ในหัวข้อ Business Ethics/CSR เพือ่ เป็นข้อมูลอ้างอิงให้กบั พนักงานหากพนักงานมีขอ้ สงสัย รวมทัง้
แผยแพร่หลักปฏิบัติดังกล่าวของบริษัทและพนักงาน ให้บุคคลภายนอกรับทราบด้วย อนึ่ง ในปี 2559 ทางบริษัทได้ดำ� เนินการ
จัดอบรมทบทวนข้อมูลของบริษัทที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงาน (Re-Orientation Program) โดยมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจให้
พนักงานทุกคนรับทราบอีกครั้งด้วย นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้จัดท�ำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ดังกล่าวใน Recruitment Brochure เพื่อเผยแพร่ขอมูลดังกล่าวให้กับบุคคลากรที่มีความโดดเด่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พวก
เขาเข้ามาร่วมงานกับบริษัท โรงแรม และโรงเรียนในเครือดุสิต
บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานจัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชัน่   รวมทัง้ นโยบายการไม่รบั ของขวัญ โดยออกเป็นระเบียบ
และขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน มีการติดตามและประเมินผลในปี 2559 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และทางแผนกทรัพยากรบุคคล
ส่วนกลางจะท�ำการตรวจสอบแต่ละโรงแรมเป็นประจ�ำทุกปีผ่านกระบวนการท�ำ  HR Audit และจะจัดให้มีการสอบตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจอันดีในเรื่องนี้ ทางบริษัทได้ทำ� การจัดแคมเปญ จัดแข่งขัน
ตอบปัญหาออนไลน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจ�ำ มีการจัดส่งพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงาน
ฝ่ายกฎหมายและพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายในไปอบรมเรือ่ งมาตรการภาคธุรกิจ ต้านทุจริตการติดสินบน  รวมทัง้ ร่วมงานวันต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นซึ่งจัดโดยหน่วยงานของภาครัฐบาลที่ท้องสนามหลวง
(2.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเล็งเห็น
ว่าหลักการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานส�ำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคล
นับเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคภายในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมืองอันพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้
แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษทั ไม่มนี โยบาย ไม่กระท�ำและไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่กระท�ำและไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก
- ส่งมอบสินค้าและบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน
- เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษทั เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายจัดการมีพนั ธสัญญาในการป้องกัน
และก�ำจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิให้เกิดขึ้นได้
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- บริษัทจัดให้มีการฝกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
- ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้จัดให้มีการป้องกันการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นถึงแนว
นโยบายทีไ่ ม่ยอมรับ และไม่ยอมอ่อนข้อต่อการคุกคามทางเพศไม่วา่ ในรูปแบบใด โดยแสดงแนวนโยบายและการบังคับใช้อย่างเป็น
รูปธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation Manual และจ�ากัดความการกระท�าที่ถือเป็นการคุกคามทางเพศโดยสรุป ดังนี้
- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่พึงประสงค์ เช่น การวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับเรื่องรสนิยมทางเพศของผู้อื่น
- การกระท�าใด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศที่สร้างความเป็นปรปักษ์ หรือ ข่มขู่ในที่ท�างาน หรือการกระท�าใด ที่เข้าข่าย
ไม่พึงประสงค์ในเรื่องเพศ การเผยแพร่เรื่องข�าขันเชิงลามกในสถานปฏิบัติงาน แสดงติดประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายข้อมูลที่มี
เนื้อหาหรือรูปภาพที่แสดงถึงการคุกคามทางเพศ
บริษัทก�าหนดบทลงโทษส�าหรับผู้ที่กระท�าความผิดในเรื่องดังกล่าวในระดับสูงสุด กล่าวคือ เลิกจ้าง และได้จัดให้มีช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม โดยข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ
(2.4) การป ิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งเป็นรากฐาน
แนวคิดที่บริษัทยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเล็งเห็นว่าสวัสดิภาพและ
ความเป็นอยู่อันดีของพนักงานคือความเข้มแข็งขององค์กร การปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ด้วยความเคารพและ
ให้เกียรติ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึกและพลังในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท�างานและ
ให้บริการแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการดังนี้
- จัดให้มีระบบการท�างานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกัน
มลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ท�างานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก
อุบัติภัยและโรคภัย
- พัฒนาพนักงานเพือ่ ฝกฝนทักษะและเพิม่ พูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรูผ้ า่ นการท�างาน การฝกอบรมที่
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างสม�่าเสมอ การฝกฝนผ่านการปฏิบัติงานจริง และเลื่อนต�าแหน่งเมื่อมีผลงานและโอกาสที่เหมาะสม
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- จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส�าหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพโดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่เป็นอยู่ในธุรกิจเดียวกัน
- จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมส�าหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- จัดให้มกี ารดูแลในเรือ่ งสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มวี นั ลาพักผ่อนประจ�าปี การรักษาพยาบาล การตรวจ
สุขภาพประจ�าปี และห้องพยาบาลส�าหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน มื้ออาหารในช่วงเวลาปฏิบัติงาน สิทธิการเข้าพักในโรงแรมของ
บริษัทและโรงแรมในเครือในราคาพนักงาน และอัตราค่าห้องพักพิเศษส�าหรับครอบครัวและมิตรสหาย
- ให้ขอ้ มูลส�าคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพือ่ ให้ทราบผลการด�าเนินงาน สถานะ และแผนงานในอนาคตของบริษทั
ผ่านช่องทางต่าง เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็นต้น
- ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว จัดให้มีการท่องเที่ยวประจ�าปี
งานปีใหม่พนักงาน และกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน รวมไปถึงการท�าบุญร่วมกันหรือท�ากิจกรรมในวันส�าคัญต่าง เช่น การ
ท�าบุญใส่บาตรร่วมกันในเทศกาลสงกรานต์ การจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงและลอยกระทงในเทศกาลลอยกระทง
- จัดให้มีการให้รางวัลตอบแทนและแสดงความชื่นชมในรูปแบบต่าง แก่พนักงานที่ท�าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี หรือปฏิบัติงาน
ให้บริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green Employee Award, Long Service Award เป็นต้น
- จัดสรรสวัสดิการต่าง โดยค�านึงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ และศาสนา ภายในองค์กรเพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อ
ความต้องการที่แท้จริงของพนักงานและมีความทั่วถึง
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(2.5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค มีฐานความคิดมาจากสิทธิของผูบ้ ริโภค โดยบริษทั ในกลุม่ ดุสติ ธานี ค�ำนึงถึงสิทธิ
ของผูบ้ ริโภคหรือลูกค้าเป็นส�ำคัญ และยึดหลักการบริการด้วยความรับผิดชอบต่อค�ำมัน่ สัญญาทีไ่ ด้ทำ� การประชาสัมพันธ์ไว้ โดยมีชอ่ งทาง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่หลากหลาย ลูกค้าจึงมีสิทธิได้รับข้อมูลเพียงพอที่จำ� เป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สามารถ
เข้าถึงการติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ง่ายและสะดวก และหากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทจะรีบด�ำเนินการโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้
บริษัทมีระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท�ำหน้าที่พิจารณาและจัดการในเรื่องต่างๆ
ในบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อรักษามาตรฐานการบริการด้วยปรัชญาการให้
บริการของดุสติ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ สม�ำ่ เสมอ ท�ำให้โรงแรมในกลุม่ ดุสติ ซึง่ เป็นโรงแรมสัญชาติไทย
บริหารงานด้วยคนไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากล
เนื่องด้วยบริษัทตระหนักถึงเรื่อง การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) เพื่อที่จะบรรลุพันธกิจของ
ดุสิต คือ สร้างประสบการณ์เหนือระดับความคาดหวังส�ำหรับทุกการบริการ ในปี 2559 บริษัทจึงได้นำ� มาตรฐานการจัดท�ำระบบการ
บริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด มาใช้กับโรงแรมที่ดุสิตบริหารงานเอง (Owned
Hotels) และโรงแรมที่ดุสิตรับมาบริหาร (Managed Hotels) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันมีโรงแรมในเครือดุสิตที่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งสิ้น 8 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรมในประเทศไทย 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ และ
โรงแรมต่างประเทศอีก 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี และโรงแรมดุสิตดีทู
ไนโรบี ส�ำหรับโรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
นั้น จะได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ในปี 2560
(2.6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรรมชาติ ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ ดังนั้นคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ต่างก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น
ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในโลกใบนี้ จึงควรมีส่วนร่วมในการสร้างและปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ให้ดีที่สุด
บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้น�ำด้านธุรกิจโรงแรมของเอเชีย เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทัง้ นี้ บริษทั ยังมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือทีต่ งั้ อยูท่ งั้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึง่ โรงแรมแต่ละแห่งตัง้ อยูใ่ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ที่มีทัศนียภาพงดงาม จึงมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพความงดงามของสถานที่
นั้นๆให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหาร
จัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต บริษัทได้พัฒนามาตรการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้นและได้ด�ำเนินงานสู่พันธกิจ การเป็นองค์กร
ผู้น�ำด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็ค(EarthCheck) จัดขึ้น
โดย EC3 Global ซึ่งเป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เอิร์ธเช็คเป็นโครงการที่ใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับรองและเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,300 องค์กรในกว่า 70 ประเทศ
เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในแวดวงวิทยาศาสตร์ระดับโลก มีการประมาณ
ค่าจากตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมที่สำ� คัญ อาทิเช่น การใช้น�้ำและพลังงาน ปริมาณการปล่อยของเสีย รวมทั้งสัญญาประชาคมว่าด้วย
การรักษาสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับการประยุกต์หลักการเอิร์ธเช็คมาใช้ในภาคธุรกิจ ทางโรงแรมต้องท�ำข้อตกลงในการพัฒนาองค์กร โดย
เปรียบเทียบกับสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนและปัจจัยทางสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์สภาพชีววิทยา การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม และการ
เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.earthcheck.org
ปี 2552 นับเป็นก้าวส�ำคัญที่บริษัทได้ผลักดันโรงแรมในเครือทั้งในและต่างประเทศให้เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็ค โดยโรงแรม
ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็คจะต้องด�ำเนินงานภายใต้ข้อปฏิบัติส�ำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทางเอิร์ธเช็คก�ำหนดไว้ ภายใต้การ
สนับสนุนของผูบ้ ริหารระดับสูงและกลุม่ ผูป้ ระสานงานเอิรธ์ เช็ครวมถึงการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการด�ำเนินทางด้านสิง่ แวดล้อมหรือ
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กรีนทีม (Greenteam) ในแต่ละโรงแรม ทั้งนี้ หากมีการจัดการด้านพลังงานและการควบคุมมลพิษที่ดีก็จะได้รับเกียรติบัตร จนถึง
ปี 2559 โรงแรมในเครือดุสิตได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระดับทองจากทางเอิร์ธเช็ค ได้แก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี
ดูไบ ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี พัทยา ดุสิตปรินเซส โคราช ดุสิตปรินเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปรินเซส
เชียงใหม่ ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ดุสิตธานี มะนิลา และในระดับเงินได้แก่ ดุสิตธานี มัลดีฟส์ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร รวมทั้งสิ้น 12
แห่ง เพื่อผลักดันให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดการพลังงาน จนถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2.7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมโดยการพัฒนาบุคลากร
โครงการหลักสูตรผู้บริหาร (
)
จากการสนับสนุนของภาครัฐบาลด้านการท่องเทีย่ ว ทีไ่ ด้ทมุ่ เทงบประมาณเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประเทศไทย ท�าให้ธรุ กิจ
การท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และท�าให้ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล มีการขยายตัวอย่างมากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ บริษัทเห็นควรพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้างผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพส�าหรับบริษัทต่อไปในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร
ในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ผู้มีใจรักในงานด้านธุรกิจบริการ เพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรผู้บริหาร ระยะเวลาอบรม 1 ปี โดยผู้เข้าอบรม
จะต้องเข้ารับฟังการบรรยายและเรียนรู้รายละเอียดในการบริหารงานโรงแรมเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นอีก 9 เดือนจึงเข้าร่วม
ปฏิบัติงานจริงกับแผนกต่าง ของโรงแรมในเครือดุสิต ใน 15 แผนก อาทิ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม ฝ่ายส�ารองห้องพัก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดเลี้ยง และอื่น เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากงานในแผนกต่าง
หลังจากนั้นผู้ที่มีความโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานกับโรงแรมในเครือของดุสิตในแผนกที่ผู้เข้าอบรมมีความโดดเด่น
เป็นพิเศษ ซึง่ ผูท้ เี่ ข้าอบรมโครงการนีจ้ ะได้ฝกอบรมและได้รว่ มปฏิบตั งิ านจริงกับโรงแรมในเครือดุสติ และได้เป็นส่วนหนึง่ ของบุคลากร
ที่มีคุณภาพของบริษัทต่อไป
(2.8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
นวัตกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท�าให้สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์มีคุณภาพสูงขึ้น
อีกทั้งสามารถสร้างประโยชน์ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อม กัน ในปี 2555
บริษัทได้เปิดโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการ โรงแรมนี้ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่
สมบูรณ์และสวยงามและเป็นจุดหมายอันดับต้น ของนักท่องเที่ยว การออกแบบของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอนั งดงามและสมบูรณ์ของมัลดีฟส์ เพือ่ ให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการด�าเนินงานของโรงแรมจะสร้าง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยทีส่ ดุ เพือ่ รักษาความสมดุลทางชีวภาพของมัลดีฟส์เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การด�าเนินงานทัง้ หมด
ของโรงแรมมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือเท่ากับศูนย์ หรือทีเ่ รียกกันว่า โปรแกรมคาร์บอนสมดุล
โดยโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ถือได้ว่าเป็นผู้น�าในการน�าเอาพลังงานทดแทนมาใช้ในส่วนต่าง ของการด�าเนินงาน และเลือกใช้
นวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการด�าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น
- วางระบบมาตรวัดหน่วยก�าลังไฟ (กิโลวัตต์) มาตรวัดช่วงเวลาที่ใช้ก�าลังไฟสูงสุด (PEAK) และมาตรวัดน�้า ในทุกพื้นที่
การด�าเนินงานของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการซักอบรีด หรือ ส่วนห้องครัว ซึ่งเป็นระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เลือกระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานสูงสุด และการใช้เลือกใช้ผลิตภัณท์ประหยัดน�้าในห้องพักของโรงแรม
- ในส่วนของตูม้ นิ บิ าร์และตูเ้ ก็บไวน์ในห้องพักโรงแรม เป็นระบบ Absorption Type ซึง่ เป็นระบบทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดสาร CFC
แทนระบบ Compressor ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
- งดการใช้ถุงพลาสติก ขวดน�้า หรือ ขวดพลาสติกทุกชนิด โดยใช้ขวดแก้วบรรจุแทน
- วางระบบผลิตน�้าจืดจากน�้าเค็มที่มีประสิทธิภาพและประหยัดไฟสูงสุด
- วางระบบการรีไซเคิลน�้าที่ใช้แล้วมารดน�้าต้นไม้ และรีไซเคิลวัตถุดิบจากครัวมา ใช้ท�าปุยหมัก หรือปุยคอก
- ใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีมากกว่าร้อยละ 80 และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยจุดเทียนแทนการเปิดไฟส่องสว่าง
ในพื้นที่บริการอาหารค�่าของโรงแรมและสถานบริการสปาในช่วงกลางคืน

95

96

บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

- วางระบบการเผาขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเผาขยะในเตาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากับลักษณะ
ของขยะคือ มีอัตราความชื้นสูง และมีค่าความร้อนที่แปรผันได้ การเผาไหม้ต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษต่อ
สิง่ แวดล้อม เช่น ก๊าซพิษ เขม่า และกลิน่ เป็นต้น ก๊าซซึง่ เกิดจากการเผาไหม้จะได้รบั การก�ำจัดเขม่าและอนุภาคก่อนทีจ่ ะปล่อยออก
สู่บรรยากาศ
- เลือกใช้รถพลังงานไฟฟ้าส�ำหรับใช้ภายในโรงแรม ในระบบชาร์จไฟขณะเบรค ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ประหยัดพลังงานสูง
และเลือกใช้เรือสปีดโบ้ตเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ที่ประหยัดพลังงานและไม่ปล่อยสารพิษลงสู่ทะเล แทนเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ที่มี
ราคาต�ำ่ กว่า
- วางระบบน�ำความร้อนเหลือใช้จากเครื่องปั๊มความร้อนกลับมาใช้ในการต้มน�ำ้ ร้อน เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
นอกจากนวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ใน
Baa Atoll และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตสงวนชีวมณฑลของโลกที่ได้รับการประกาศและคุ้มครองโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย
ในการนี้ โรงแรมดุสติ ธานี มัลดีฟส์ ได้เข้าร่วมกับองค์การยูเนสโก โดยมีกจิ กรรมอนุรกั ษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลทีห่ ลากหลาย
โดยนักชีววิทยาทางทะเลท้องถิ่นของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็นผู้ประสานงานในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์เต่า
ทะเล ปลากระเบน ปลากระเบนนก ฉลามวาฬ รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ฉลามโดยรณรงค์งดการบริโภคหูฉลาม กิจกรรมงดใช้
ถุงและขวดพลาสติกเนื่องจากเป็นสาเหตุให้สัตว์ทะเลสูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
ร่วมอนุรกั ษ์และปกป้องสิง่ แวดล้อมทางทะเล เช่น กิจกรรมเยีย่ มชมแนวปะการังใกล้เกาะและเยีย่ มชมเขตสงวนชีวมณฑลขององค์การ
ยูเนสโก จากความร่วมมือและกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานการอนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลให้กับโรงแรมและ
รีสอร์ทพืน้ ทีต่ ดิ ทะเลอืน่ ๆ ก่อให้เกิดความยัง่ ยืนแก่สงั คมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เป็นการร่วมพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมทีด่ ำ� เนินการ
แล้วประสบความส�ำเร็จสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางกับผู้อื่นต่อไป
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) หมายถึง กิจกรรมที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานขององค์กรโดยตรง ในฐานะองค์กรหนึ่งบริษัทตระหนักดีว่าบริษัทคือส่วนส�ำคัญในการแบ่งปันและส่งเสริม
หลักปฏิบัติเบื้องต้นของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเกิดจากความใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสังคมที่เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมทีม่ อี ยู่ และด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะมีสว่ นร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี อง
ชุมชนโดยรอบที่ได้เข้าไปใช้พื้นที่ดำ� เนินธุรกิจ บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มกิจกรรมการกุศลในรูปแบบของการบริจาค   
ที่หลากหลายภายในโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งธุรกิจในเครือดุสิตที่กระจายอยู่ทั่วโลก
ในปัจจุบนั ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็นเรือ่ งของการกระท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องโดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ เท่านัน้ แต่เป็นการร่วมแรง
ร่วมใจของแขกผูเ้ ข้าพัก พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานของบริษทั ให้ยดึ หลักปฏิบตั อิ นั ทรงคุณค่า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบริษัทมีความตั้งใจและจิตส�ำนึกที่ดี อีกทั้ง ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องดังกล่าวให้กับ
ทุกคนในองค์กรอีกด้วย ผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสรุปแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก 2 ด้าน ดังนี้
• กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
- ดุสิต สไมล์ (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆ
ดุสติ สไมล์ เป็นหนึง่ ในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทีร่ เิ ริม่ ขึน้ ส�ำหรับเด็ก ซึง่ ได้พฒ
ั นาเป็นโครงการการกุศลระดับ
สากลที่น�ำมาปฏิบัติทั่วทุกบริษัทในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการมอบรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ รวมทั้งเสริมสร้างโลกให้เป็น
สถานทีท่ นี่ า่ อยูม่ ากขึน้ ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธสิ ร้างรอยยิม้ ประเทศไทย(www.operationsmile.org) ซึง่ เป็นองค์กรทีร่ วบรวมกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ที่มีจิตอาสามาให้บริการการรักษาและแก้ไขโดยวิธีผ่าตัดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแก่เด็กที่มีใบหน้า
ผิดรูปโดยก�ำเนิด หรือที่เรียกว่า โรคปากแหว่งและเพดานโหว่ เป็นต้น
ด้วยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใต้โครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจัดหากองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ
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เท่านั้น แต่บริษัทยังเน้นย�้า ถึงความส�าคัญของโครงการเพื่อยกระดับความเข้าใจของแขกผู้เข้าพัก องค์กรพันธมิตร และพนักงาน
ผ่านทางการฝกอบรม การดูงาน งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด และช่องทางอื่น อีกมากมาย
โครงการดุสิต สไมล์ เริ่มก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางต่าง อาทิ ซองบริจาคในห้องพักแขก การหักจาก
เงินเดือนพนักงานทีเ่ ต็มใจมอบเงินบริจาค การจัดกิจกรรมเพือ่ การกุศล และขอรับบริจาคจากหุน้ ส่วนธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ เป็นต้น
สรุปยอดเงินบริจาคนับแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2559 มียอดรวมทั้งสิ้น 8,302,142.38 บาท และได้ท�าการผ่าตัดเด็กที่มีภาวะ
ปากแหว่งเพดานโหว่ทั้งสิ้น 489 คน
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลได้เข้าร่วมโครงการ Surin Speech Camp ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่ง
ประเทศไทย เพื่อแก้ไขการพูด (Speech Therapy) ให้กับเด็ก ที่ผ่านการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่แล้ว โครงการดังกล่าวจัดขึ้น
ณ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยได้มีการจัดการสอนการฝกพูดให้กับเด็ก
และผู้ปกครองถึง 35 ครอบครัว
โครงการย่อยอื่น ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานโครงการดุสิต สไมล์
- เปดท้ายขายของเพื่อโครงการดุสิต สไมล์
โรงแรมดุสิตปรินเซส ศรีนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดท้ายขายของเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการดุสิต สไมล์ ทั้งนี้ พนักงาน
แต่ละแผนกได้ให้ความร่วมมือในการเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงร้านขายเสื้อผ้ามือสอง ซึ่งได้รับความสนใจจากแขก
ผู้เข้าพักของโรงแรมด้วยเช่นกัน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้มอบให้โครงการดุสิต สไมล์
- ละเลงสีสันเพื่อแบ่งปนรอยยิ้มให้น้อง 255 นีออนเวอร์ชั่น
ส�านักงานดุสิตส่วนกลางเข้าร่วมงานวิ่งการกุศลประจ�าปี ละเลงสีสันเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง 2559 นีออนเวอร์ชั่น การวิ่ง
ดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ สร้างความตระหนักและเพือ่ รวบรวมเงินบริจาคส�าหรับใช้เป็นเงินทุนในการผ่าตัดให้กบั เด็กทีเ่ ป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่
ทั้งนี้ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิต ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท โรงแรมดุสิตปรินเซส โคราช และ
โรงแรมดุสิตปรินเซส ศรีนครินทร์ ได้ให้การสนับสนุนของรางวัลเป็นบัตรพักที่โรงแรม พร้อมอาหารเช้า เป็นรางวัลส�าหรับผู้ชนะ
และนักวิ่งผู้โชคดี
- โครงการรอยยิ้มสดใสหัวใจเปยมสุข
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรม GATHER to GIVE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
รอยยิ้มสดใสหัวใจเปี่ยมสุขของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครท�ามงกุฎกระดาษและพัดกระดาษ
เพื่อส่งต่อให้น้อง ผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในวันที่คุณหมอลงพื้นที่พบผู้ป่วยและในวันที่น้อง พักรักษาตัวหลังได้รับการผ่าตัด
- ตลาดนัดยามเย็น โดยโรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปรินเ ส เชียงใหม่
โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปรินเซส เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดนัดยามเย็น ขึ้นที่ลานดีสแควร์
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โดยเงินรายได้ในการจัดงานครั้งนี้ จ�านวน 3,000 บาท ได้น�าไปสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้พิการ
ปากแหว่งเพดานโหว่ ในโครงการดุสิต สไมล์ พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีการบริจาคขนมขบเคี้ยว อาหารกระปอง ผลิตภัณฑ์ก�าจัด
เห็บหมัด ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด ของเล่น เสื้อผ้าส�าหรับสุนัขหรือแมว โดยทางโรงแรมได้น�าของทั้งหมดไปบริจาคให้แก่
มูลนิธิแคร์ฟอร์ด็อก อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- ตัดผม รีเพื่อดุสิต สไมล์
โรงแรมดุสิตปรินเซส โคราชและร้านมาคัทบาร์ จัดกิจกรรมตัดผมฟรีและร่วมบริจาคเพื่อน�ารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วม
สมทบทุนเข้าโครงการ ดุสติ สไมล์ ณ ตลาดนัดไนท์บา้ นเกาะ โดยมียอดบริจาคทีไ่ ด้จากการจัดกิจกรรมครัง้ นีจ้ า� นวน 10,960 บาท
- บริจาคเงิน
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มอบเงินบริจาค 170,000 บาท ให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
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- การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลให้กับพนักงานของโรงแรม ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจาก
ค่าสมัครของผู้แข่งขันและจากการขายเสื้อที่ระลึก จ�ำนวน 23,024 บาท ได้มอบให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
- กิจกรรมแบ่งปันความรักและรอยยิ้ม
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันความรัก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้แก่สังคม โดยพาเหล่าซานต้า
และซานตารินา่ ไปมอบความสนุกสนานเสียงเพลงและของขวัญ เพือ่ แบ่งปันและส่งต่อความสุขให้แก่กนั โดยได้ไปท�ำกิจกรรมตามทีต่ า่ งๆ
ทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเด็กก�ำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติเชียงใหม่
และสถานสงเคราะห์เด็กก�ำพร้า บ้านเด็กดี เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความรักและความสุข
- งานวันเด็กแห่งชาติ 2559 โดยโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ได้น�ำตุ๊กตา ขนม และของเล่นมากมายจากลูกค้าและไปมอบให้กับเทศบาลเชียงใหม่และห้องสมุด
ประชาชนประจ�ำจังหวัด เพื่อน�ำไปท�ำกิจกรรมวันเด็ก นอกจากนี้ ทางโรงแรมยังได้นำ� ปฏิทินดุสิตของปี 2558 ไปมอบให้แก่โรงเรียน
สอนคนตาบอดภาคเหนือเพื่อน�ำไปท�ำสมุดอักษรเบลล์ให้แก่น้องๆ นักเรียนผู้บกพร่องทางสายตา
- เทศกาลเข้าพรรษา โดยโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัด ท�ำบุญถวาย
เทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัย เนือ่ งในเทศกาลเข้าพรรษา อีกทัง้ ยังได้รว่ มกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดศรีโขงต�ำบลวัดเกตุ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- ผ้าป่าสามัคคี ดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน น�ำคณะพนักงานของโรงแรม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ
ณ วัดแก้วบุบผาราม อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
- เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ให้การสนับสนุนเงินบริจาคกับโครงการ “Chef’s And F&B Get Together” เพื่อเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตตฺ ราษฎร์บำ� รุง) ต�ำบลเขากระปุก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกิจกรรม
นี้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆ โรงแรมที่ยู่ในเขตอ�ำเภอชะอ�ำ และอ�ำเภอหัวหิน
- งานวันเด็กแห่งชาติ 2559 โดยโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
ทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมร่วมกันส่งมอบของขวัญให้แก่ตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ และเทศบาลเมืองชะอ�ำ  เพื่อน�ำของขวัญไปมอบให้กับเด็กๆ ในงาน “วันเด็กแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2559” โดยทางโรงแรมได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเยาวชน ซึ่งจะสามารถเติบโตมาเป็นบุคลากรที่ดีได้ในงานบริการ
- โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช พัฒนาสังคมโดยร่วมท�ำนุบ�ำรุงวัดบ้านเกาะ
พนักงานโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช รวมทั้งทีมงานบริษัท ปิยราชก่อสร้าง จ�ำกัด หจก. ชัยวราพัฒนา และหจก. แทน
แอร์คอนดิชนั่ ร่วมกันท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ท�ำความสะอาดบริเวณวัดและซ่อมแซมอุปกรณ์หอ้ งน�ำ้ วัดทีส่ กึ หรอ
พนักงานได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตูห้องน�้ำพร้อมที่ล็อค หัวก๊อกน�้ำ หลอดไฟ และ
อุปกรณ์อื่นๆที่เสียหาย รวมทั้งท�ำสีรอบห้องน�ำ้ ใหม่
- ตลาดนัดมือสอง
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดมือสอง โดยการประมูลสินค้าจากสโตร์ Lost & Found กิจกรรมนี้จัด
ท�ำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีพฤติกรรมในการท�ำงานที่โปร่งใส ไม่ส่งเสริมให้นำ� สิ่งของที่ลูกค้าลืมมาเป็นของตนเอง และน�ำเงินเข้า
โครงการ “ปริ๊นเซสร่วมใจสานสายใยสู่น้อง” ทั้งนี้ ยอดรวมที่มอบให้โครงการดังกล่าวคือ 6,920 บาท
- ท�ำความสะอาดชุมชน
โรงแรมดุสิตปริน๊ เซส โคราช ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและชาวชุมชนปลายนาสามัคคี ซึง่ เป็นชุมชนติดกับโรงแรม ร่วมมือกัน
ท�ำความสะอาดชุมชน นอกจากจะเป็นการท�ำให้ชุมชนน่าอยู่แล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงแรม
ซึ่งสอดคล้องกับ Dusit Ways คือ “เราเคารพต่อชุมชน”
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- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็นผู้น�าเมืองพัทยาสนับสนุนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกป 255
ทีมผูบ้ ริหารและพนักงานของโรงแรมดุสติ ธานี พัทยา ชมรม Sunday Bike Club ตลอดจนส�านักงานขายการบินไทย สาขาพัทยา
และบรรดาผูเ้ ข้าร่วมงาน มาร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโ่ ลกขึน้ งานเริม่ ต้นด้วยการแสดงเรือ่ งเปาบุน้ จิน้ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงโทษของ
การสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ ต่อจากนั้น ได้มีการโชว์เต้นแอโรบิคโดยทีมงาน DFiT ของโรงแรม ตามด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรให้
กับพนักงานที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ตามด้วยกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เป็นระยะทางทั้งสิ้น 28 กิโลเมตร เริ่มปั่นจากถนน
เลียบชายหาดไปจนถึงบริเวณเขตจอมเทียน พัทยาใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญของการออกก�าลังกายและ
ห่างไกลการสูบบุหรี่ โรงแรมดุสติ ธานี พัทยา เป็นผูน้ า� ในอีสเทิรน์ ซีบอร์ดเกีย่ วกับโรงแรมทีท่ มุ่ เทให้การสนับสนุนเรือ่ งสุขภาพของโลก
และการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในแนวทางที่ดีย่ิงขึ้น ไม่เพียงแต่ส่งเสริมพนักงาน
ทุกคนและชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง แต่ยังช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนอีกด้วย
- เทศกาลเข้าพรรษา โดยโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงานวันเข้าพรรษาประจ�าปี
2559 ณ วัดอนามัยเกษม (วัดบางเทา) โดยมีเพื่อนพนักงานเข้าร่วมขบวนแห่อย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ต�าบลเชิงทะเล ได้ร่วมท�าบุญผ่านการบริจาค ตลอดเส้นทางของขบวนแห่ ลากูน่า ภูเก็ต จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาติดต่อกันเป็นปีที่
17 เพื่อสานสัมพันธ์และเสริมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
- ทีมกู้ภัยของโรงแรมดุสิตธานี มัลดี ส์
ทีมกู้ภัยของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ช่วยเรือขนาด 80 ฟุตที่ก�าลังจมชื่อ อีดาฟูชิ นียามา ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
จากมาเล่ (เมืองหลวงของมัลดีฟส์) ไปยังเกาะอีดาฟูชิ (เมืองหลวงของบา อะตอล) ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทีมกู้ภัยของโรงแรม
ดุสิตธานี มัลดีฟส์ มักจะเป็นทีมช่วยเหลือแรก ที่ไปช่วยรีสอร์ทต่าง และหมู่เกาะโดยรอบนั้นก่อนเสมอ พนักงานได้แสดงให้เห็น
ถึงการท�างานเป็นทีมทีด่ ี และด้วยความช่วยเหลือของชาวเกาะท้องถิน่ และทีมต�ารวจ เรือล�านีก้ ไ็ ด้รบั การช่วยเหลือหลังจากทีพ่ นักงาน
ท�างานอย่างหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมง
- การบริจาคให้โรงเรียนปฐมวัยเกาะ
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้ท�ากิจกรรม การบริจาคให้โรงเรียนปฐมวัย เกาะ Dhonfanu งานนี้จัดขึ้นด้วยการสนับสนุน
ของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกในทีมโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง โดยในงานมีกิจกรรม
หลายอย่าง เช่น การบริจาคอุปกรณ์กฬี าส�าหรับเด็กให้กบั โรงเรียนอนุบาล ใช้เวลาในการเล่นเกมกับเด็ก และการให้บริการอาหารว่าง
- ศูนย์คิคุยุส�าหรับเด็ก
โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งหนึ่งในไนโรบี ซึ่งได้ดูแลอุปถัมภ์นักเรียนจ�านวน 65 คน อายุตั้งแต่ 2 -10 ปี
และผู้ปกครองจ�านวนอีก 25 คน ในศูนย์แห่งนี้ ปู่ย่าตายายต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงดูหลานของพวกเขาที่ติดเชื้อเอชไอวี
ซึ่งเป็นเด็กก�าพร้า พนักงานของโรงแรมได้ใช้เวลาทั้งวันกับเด็ก ร่วมท�ากิจกรรม วาดภาพบนใบหน้า จิตรกรรมบ�าบัด ตรวจสุขภาพ
และท�าอาหารให้เด็ก รับประทาน
- การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
บริษทั ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทยได้จดั การรับบริจาคเลือดจากพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
และพนักงานจากส่วนส�านักงานใหญ่ รวมถึงพนักงานจากบริษัทต่าง ในอาคารพาณิชย์ดุสิตธานี เป็นประจ�าทุกปี ในปี 2559 ได้จัด
กิจกรรมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี กิจกรรมครั้งนี้ได้รับบริจาคเลือดเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 127 ถุง
• กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเพิ่มผืนปา โดยส�านักงานดุสิตส่วนกลาง
ส�านักงานดุสิตส่วนกลางและคณะกรรมการสวัสดิการ พาพนักงานอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมประจ�าปี 2559 ที่ตา� บลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกซึง่ ตรงกับวันที่ 22 เมษายน
ของทุกปี พนักงานได้รบั การถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศน์และร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพือ่ ช่วยสนับสนุนการเพิม่ ผืนป่าและอนุรกั ษ์
แนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามในการขับเคลื่อนให้องค์กรของเราเป็นองค์กร
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ธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นคุณต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
- กิจกรรม “แต้มสีให้สวน ชวนแม่ปลูกต้นไม้”
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ ดุสติ อินเตอร์เนชัน่ แนล พร้อมด้วยพนักงานส�ำนักงานใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้พนั ธุห์ ายากและกล้วยไม้
ณ สวนลุมพินี เพื่อร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนสีลมภายใต้ โครงการ “แต้มสีให้สวน ชวนแม่ปลูกต้นไม้”
- กิจกรรมการตอบแทนคุณระบบนิเวศ
โรงแรมดุสติ ดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส เชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ กับ “กิจกรรมการตอบแทนคุณระบบนิเวศ” ด้วย
การร่วมกันปลูกกล้าไม้หลากหลายพันธุก์ ว่า 300 ต้น ณ ขุนน�ำ้ ปงไคร้ บ้านปงใคร้ ต�ำบลโป่งแยง อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ในการ
ปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของทั้งสองโรงแรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร องค์การบริหารส่วนต�ำบลโป่งแยง อาสาสมัคร
ชุมชนบ้านโป่งแยง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน�ำ้ ในพื้นที่ขุนน�้ำปงไคร้ และช่วยกันดูแลรักษาป่า
- กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้อน (Earth Hour) โดย โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน สนับสนุนวันลดโลกร้อนด้วยกิจกรรมการปลูกต้นไม้บริเวณรอบรั้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงแรม
ต่อด้วยการเชิญชวนแขกร่วมประดิษฐ์เทียนเจลเพื่อเป็นแสงสว่างช่วงกลางคืน ซึ่งเทียนดังกล่าวสามารถน�ำมาเป็นส่วนลดค่าอาหาร
มือ้ ค�ำ่ มูลค่า 60 บาท ต่อเทียน 1 แท่ง พร้อมทัง้ ร่วมรณรงค์ให้พนักงานทุกแผนกช่วยกันปิดไฟและอุปกรณ์สำ� นักงานต่างๆ ทีไ่ ม่จำ� เป็น
ระหว่างช่วงเวลา 20:30 - 21:30 น. เพื่อส่งเสริมการลดโลกร้อนพร้อมกันทั่วโลก
- กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้อน (Earth Hour) โดยโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
ทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พัทยา พร้อมกับ ดร.จิรพล สินธุนาวา รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว
เข้าร่วมงาน Earth Hour โดยการปิดไฟที่ไม่มีความจ�ำเป็นทั่วทั้งบริเวณโรงแรมตั้งแต่ 20:30 - 21:30 น. ระหว่างนั้นมีการ
เต้นซุมบ้าจากทีมงาน DFiT งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนช่วย
ในการสนับสนุนองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันปกป้องโลกและต่อต้านสภาวะโลกร้อน
- กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้อน (Earth Hour) โดยโรงแรมดุสิตธานี ดูไบ
โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ร่วมสนับสนุนวันลดโลกร้อนโดยการปิดไฟทั้งหมดในทุกห้องพักและพื้นที่ทั่วไปในบ้านดุสิตซึ่งเป็น
บ้านพักของพนักงาน เวลา 20:30 - 21:30 น. ตามเวลาท้องถิน่ เพือ่ แสดงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะช่วยโลกและช่วยในการสร้างโลกทีย่ งั่ ยืน
- งานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ครั้งที่ 22
ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ครั้งที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ปลูกจิตสานึกและสร้างการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล รวมถึงระดมทุนสนับสนุนการวิจยั เพือ่ การอนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (PMBC) ซึ่งการจัดงานในปีนี้ ได้จัดงานตามกรอบของ พรบ.
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นิทรรศการ กิจกรรม
ระดมทุน และการท�ำความสะอาดชายหาด โดยในปีนี้ มีการปล่อยเต่าทะเลทั้งสิ้น 50 ตัว ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2537 ลากูน่า ภูเก็ตได้
คืนเต่าทะเลสู่ธรรมชาติแล้ว 2,020 ตัว ในงานนี้ ได้มีพิธีส่งมอบบ่ออนุบาลเต่าทะเลให้แก่ศูนย์วิจัยฯ ซึ่งโรงแรมทุกแห่งในลากูน่า
ภูเก็ตได้สนับสนุนการก่อสร้างด้วยจ�ำนวนเงิน 609,726 บาท
- กิจกรรมสร้างชุมชนสีเขียว
โรงแรมดุสติ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต ร่วมสร้างชุมชนสีเขียวสูป่ ที ี่ 10 น�ำทีมโดยผูบ้ ริหาร เพือ่ นพนักงานในลากูนา่ ภูเก็ต และสมาชิก
ชุมชนกว่า 250 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้ 2,400 ต้น ณ บ้านป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทางโรงแรม
ได้ร่วมสร้างผืนป่าด้วยการปลูกกล้าไม้ไปแล้วกว่า 25,000 ต้น และในปีนี้ ทางโรงแรมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
และกิจกรรมมอบความสุข สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคุณตาคุณยาย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภูเก็ต
- กลับสู่มหาสมุทร
โรงแรมดุสติ ธานี มัลดีฟส์ ประสบความส�ำเร็จในการปล่อยเต่าทะเลป่ากลับลงไปในมหาสมุทร เต่าตัวนีไ้ ด้รบั การตัง้ ชือ่ ว่า ‘Sa-Wan’
หมายถึง ‘สวรรค์’ ในภาษาไทย เป็นเต่าทะเลโอลีฟริดลีย์ที่ไม่ได้เห็นกันทั่วไปรอบๆแนวปะการังมัลดีฟส์ เต่าตัวนี้โดนซัดขึ้นไปบน
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ชายหาดไปติดอวนประมง หลังจากที่เต่าได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจนมันฟืนตัวเต็มที่ ทางโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ จึงได้บริจาค
เครือ่ งส่งสัญญาณดาวเทียมติดตามตัวแนบไปกับกระดองของมัน เพือ่ ทีจ่ ะติดตามการออกผจญภัยในมหาสมุทรครัง้ ใหม่ของมันอีกด้วย
การปองกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
(1) นโยบายการปองกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคส�าคัญทั้งในระดับหน่วยธุรกิจและระดับประเทศ และ
มีความตั้งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงระมัดระวังการกระท�า
การใด อันอาจเป็นเหตุสนับสนุนการคอร์รัปชั่นในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนมาตรการ
ทั้งของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)
ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต และทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่บนแนวปฏิบัติหลัก ดังนี้
- ไม่เสนอ เรียก รับ หรือให้ค่าตอบแทนหรือสินบน จากบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกรูปแบบ
ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยมุง่ หวังให้มกี ารตอบแทนการปฏิบตั ทิ เ่ี อือ้ ประโยชน์ตอ่ กัน หรือหวังผลประโยชน์เกีย่ วกับงานของบริษทั
- ไม่ท�าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่บริจาคเงิน ให้ของขวัญ ประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทน เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกไม่ว่ากรณีใด
- มีการก�าหนดขั้นตอนควบคุมการเบิกจ่าย และแสดงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถติดตามตรวจ
สอบได้
- มี ก ารสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง นโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ของบริ ษั ท และรณรงค์ ใ ห้ ทุ ก ฝ่ า ยตระหนั ก ถึ ง ความส� าคั ญ
ในเรื่องดังกล่าว ผ่านกลไกและสื่อต่าง อาทิ การอบรมโดยผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง
อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท และ Intranet เป็นต้น
- จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางและวิ ธี ก ารที่ ป ลอดภั ย ในการแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หรื อ เบาะแสเกี่ ย วกั บ การคอร์ รั ป ชั่ น ผ่ า นกล่ อ งรั บ
เรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หรือสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยังกรรมการตรวจสอบได้
(2) การด�าเนินการ
รายละเอียดปรากฎตามหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 91
กิจการของบริษัทมีผลต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (
)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ด�าเนินกิจการโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยควบคุม
และพัฒนาให้เกิดผลกระทบทางลบน้อยที่สุด ทั้งในรูปแบบของ CSR-in-process อาทิ นโยบายการควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และการพัฒนาความสามารถและสวัสดิการของบุคลากร ฯลฯ
ประกอบกับกิจกรรมในรูปแบบของ CSR-after-process กล่าวคือ การร่วมสนับสนุน รณรงค์ และการบริจาคในรูปแบบต่าง
เพือ่ ให้ธรุ กิจของบริษทั และสังคมโดยรอบสามารถเจริญเติบโตร่วมกันได้อย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการดังกล่าวมิได้เกีย่ วข้อง
กับการประกอบธุรกิจหลัก ในปี 2559 บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับธุรกิจหลักของบริษัท
โดยพิจารณาถึงการประกอบกิจการที่มีธุรกิจหลัก (Core Business) ที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมไปพร้อม กับการสร้าง
รายได้ จึงได้เปิดโรงเรียนการโรงแรมดุสติ ธานี ซึง่ เป็นสถาบันเผยแพร่ พัฒนาความรู้ และเพิม่ โอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพโรงแรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย รวมถึงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อปฏิบัติงาน
ในอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม AEC กิจการเพื่อการศึกษาดังกล่าวจะเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท
ที่จะขับเคลื่อนบทบาทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

102 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

รายงานความยั่งยืน
บริษทั ได้จดั ท�ำรายงานความยัง่ ยืนขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สือ่ สารนโยบาย การบริหารจัดการและการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรอบเวลาในการปรับปรุงข้อมูลรายปีที่บริษัท
ก�ำหนด ซึ่งจัดท�ำข้อมูลครั้งสุดท้ายวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการจัดท�ำรายงานนี้อ้างอิงหัวข้อ (GRI reference) ตามแนวทาง
การรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่น G4 และเป็นการเก็บข้อมูลในระหว่างปี 2559
เท่านั้น และสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit.com
ขอบเขตเนื้อหาของข้อมูล
รายงานฉบับนีค้ รอบคลุมนโยบาย และแนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั ดุสติ ธานี จ�ำกัด (มหาชน) และโรงแรม
ในเครือ 12 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี พัทยา ดุสิต
ปริน๊ เซส โคราช ดุสติ ปริน๊ เซส ศรีนครินทร์ ดุสติ ปริน๊ เซส เชียงใหม่ ดุสติ ดีทู เชียงใหม่ ดุสติ ธานี มะนิลา ดุสติ ธานี มัลดีฟส์ ดุสติ ธานี
เลควิว ไคโร ส�ำหรับข้อมูลนอกเหนือจากรายงานฉบับนี้จะแสดงอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2559
บริษทั ได้ทำ� รายงานความยัง่ ยืนโดยอ้างอิงหัวข้อตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ Global Reporting Initiative
(GRI) รุ่นG4 โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนท�ำหน้าที่กำ� หนดสาระส�ำคัญ กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็น
ชอบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกิจการ และมีการติดตามผลและ
ประมวลผลเป็นระยะ ทั้งนี้เพื่อท�ำให้มีการก�ำหนดเนื้อหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ขอบเขตของข้อมูลและวิธีการที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2558
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรคือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่สร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน สังคมและหน่วยงานรัฐ ที่มีความเชื่อม
โยงเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบ และ/หรือได้รับผลกระทบจากองค์กร
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. ลูกค้า
นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ผู้มาประชุมสัมมนา
ผู้มารับบริการของโรงแรม

ความรับผิดชอบของบริษัท
บริหารงานอย่างโปร่งใส
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท
มาตรฐานการบริการ
ความพึงพอใจและความปลอดภัย
สินค้าและบริการคุ้มค่ากับราคา
ไม่เอาเปรียบลูกค้า
รักษาความลับของลูกค้า
ส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริการและหลังการบริการ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย
การให้บริการอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอจากลูกค้า
รักษาความต่อเนื่องของธุรกิจและการให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
    หรือสถานการณ์พิเศษ
หากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะรีบด�ำเนินการโดยเร็วที่สุด
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ¾¹Ñ¡§Ò¹
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

4. สังคม
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
สถาบันการศึกษา

5. หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานราชการผู้ก�าหนดนโยบาย

ความรับผิดชอบของบริษัท
สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี
ความมั่นคงและความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน
โอกาสในการพัฒนาและเข้าฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอย่างเท่าเทียมกัน
พิจารณาพนักงานปัจจุบันเป็นอันดับแรกเมื่อมีต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น
จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท�างาน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
การก�าจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์
สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
เผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ของหน่วยงานรัฐบาล

บริษัทได้ก�าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ต้องค�านึงถึงและให้ความส�าคัญในการด�าเนินนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การด�าเนินงานของบริษัทจะเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยให้ความส�าคัญกับสิทธิ
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายควบคูไ่ ปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ
พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ คูแ่ ข่งทางการค้า สังคมและสิง่ แวดล้อม
ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเหมาะสม ทัง้ สิทธิทใี่ ห้ไว้โดยกฎหมาย หรือภายใต้ขอ้ ตกลงทีท่ า� ระหว่างกัน โดยคณะกรรมการ
บริษัท ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทาง
ธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่าง และได้สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

ส�าคัญมาก
ส�าคัญ

ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นส�าคัญและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความส�าคัญต่อดุสิต
ส�าคัญ
ส�าคัญมาก
ท�าให้ลูกค้าพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้ามา
มาตรฐานของสินค้าและการบริการ
รับบริการ และรู้สึกคุ้มค่า
การให้บริการอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอการ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับยอดก�าไรสุทธิ
ร้องขอจากลูกค้า
การเปิดเผยข้อมูลและรายงานอย่างถูกต้อง
การเป็นบริษัทธรรมาภิบาล
การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการก่อนและ
การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่รักษา
หลังการขายอย่างรับผิดชอบ
สิง่ แวดล้อม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี
ในการก�ากับดูแลกิจการต่อสังคมและในชุมชน
ใกล้เคียง
การป้องกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติที่อาจจะเกิด
จากกิจการของดุสิต
การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า

การดูแลพนักงาน และการให้ความมั่นคงและ
ความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ
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บริบทของธุรกิจ
บริษัทและโรงแรมในเครือมีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น
การเพิ่มจ�ำนวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังได้พิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนใน
กิจการโรงแรม การศึกษา เพื่อด�ำรงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาวบนพื้นฐานการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทย และเพื่อขยายธุรกิจ
ที่มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด�ำเนินงาน ขณะเดียวกันโอกาสทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ
การโรงแรมในประเทศไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนักศึกษาในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2558 จึงได้จดั ตัง้ โรงเรียน
ดุสิตธานีการโรงแรมภายใต้บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จ�ำกัด ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี และบริษัทมีนโยบาย
ที่จะขยายโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็น
การช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน ตอบสนองความต้องการของ
เยาวชนในประเทศและระดับภูมภิ าค และผลักดันการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาชีพการโรงแรมของไทย ทัง้ ยังเป็นการ
ช่วยเพิม่ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในธุรกิจการโรงแรมโดยตรงออกสูต่ ลาดแรงงาน ซึง่ จะช่วยให้บริษทั มีโอกาสสรรหาบุคลากร
ที่มีความรู้โดยตรงในสาขาวิชาชีพการโรงแรมมากขึ้น ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจการโรงแรมโดยรวมในอนาคต นอกจากนี้
เพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั ด�ำเนินไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจึงมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาและจัดการในเรือ่ ง
ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคม บริษัทได้ดำ� เนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เพื่อให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานและมีความมั่นคงในอาชีพอันจะน�ำไปสู่ความมั่นคงของครอบครัวรวมถึงสังคม ตลอดไปถึง
การให้ความส�ำคัญกับชุมชนที่อยู่โดยรอบของโรงแรม การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส การให้
ความรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อมกับพนักงาน ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเลือกใช้อปุ กรณ์เครือ่ งใช้ในโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ
การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าทุกกระบวนการ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงสังคมโดยรวม และด�ำรงมูลค่าของธุรกิจ
ในระยะยาว บนพื้นฐานของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการขยายไปสู่ธุรกิจที่มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้าง
คุณค่าร่วม (CSV) มากยิ่งขึ้น ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โครงการโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เป็นกิจการที่จะเผยแพร่ความรู้
พัฒนามาตรฐานธุรกิจและการบริการด้านการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา
ทัง้ ในประเทศและในระดับภูมภิ าคอาเซียน การขยายกิจการด้านการศึกษาเป็นการสร้างความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจทัง้ ต่อธุรกิจของบริษทั
และต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม
การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยถือ
เกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต�่ำซึ่งก�ำหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ต้ังของโรงแรมเป็นแนวทางค่าจ้างส�ำหรับพนักงานแรกเข้าทั้งเพศ
ชายและหญิง ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ ค่าจ้างของพนักงานแรกเข้าจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับ
เดียวกันในท้องถิ่นเดียวกัน และเพศไม่ได้มีผลต่อการก�ำหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด
ในระยะสั้น บริษัทมีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการในแต่ละปี ส่วนในระยะยาว มีการวัดผลการปฏิบตั งิ านตามหลัก Balanced
Score Card โดยมีตัวชี้วัดด้วยระบบ KPIs ดังนั้น พนักงานทุกเพศ ทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  
นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มสี วัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสประจ�ำปี และเงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ (ค่าตอบแทน
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน) ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ อาหารและขนมหวานรวมถึงเครื่องดื่ม 2 มื้อต่อวัน วันหยุดพักร้อน วันลาป่วย
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รวมถึงวันหยุดพิเศษอื่น เช่น Wedding Leave, Paternity Leave ประกันชีวิตแบบกลุ่มและสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบ
ประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง ประกันการเดินทางกรณีทตี่ อ้ งเดินทางเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเมือ่ บิดามารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวติ เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีได้รบั ผลกระทบ
จากภัยพิบัติ สวัสดิการค่าห้องพักโรงแรมในเครือในราคาพนักงานและสามารถให้เครือญาติเข้าพักในราคาพิเศษ สิทธิลดหย่อน
ค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลัยดุสติ ธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงานหรือบุตรทีโ่ รงแรมในเครือ สวัสดิการ
การกู้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็นต้น
ทางด้านสวัสดิภาพของพนักงาน บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยให้บุคลากรจากโรงพยาบาล
มาให้บริการตามสถานทีท่ จี่ ดั ไว้ตามความเหมาะสมรวมถึงจัดแพทย์มาให้คา� แนะน�าเมือ่ พนักงานมีขอ้ สงสัยหรือข้อสอบถามเรือ่ งสุขภาพ
พร้อมทั้งจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคต่าง
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต โรงแรมภายใต้การบริหารทุกโรงแรม
ได้รบั การรับรองด้านการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีย่ งั่ ยืนจากเอิรธ์ เช็ค โดยบริษทั และโรงแรมในกลุม่ ให้คา� มัน่ สัญญาทีม่ สี าระ
ส�าคัญว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือวัดที่ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการ
อนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน�้า การอนุรักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการด้าน
สังคมและวัฒนธรรม การวางแผนและการจัดการการใช้พื้นที่ การป้องกันคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง การจัดการน�้าเสีย
การจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บวัตถุที่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทได้ด�าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานที่
เอิร์ธเช็คก�าหนด และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
ทุกโรงแรมจะมีคณะท�างานทีมสีเขียว ท�าหน้าที่ติดตามการท�างานด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยง บันทึกและติดตามผล
กระทบรวมทั้งก�าหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาจ้างพนักงานและผู้รับเหมาที่มี
ภูมิล�าเนาในท้องถิ่น จัดซื้อและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากชุมชนท้องถิ่นที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นอกจากนี้ได้กระตุ้น
ให้พนักงานน�าเสนอต่อแขกที่มาพัก ผู้ส่งสินค้าและบริการ ผู้รับเหมาและตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า ถึงพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใต้กิจกรรมเอิร์ธเช็คอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการคัดเลือกวัสดุเครื่องใช้ในโรงแรมและห้องพักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาหารที่
สดสะอาด ผ่านการคัดกรองคุณภาพจากแผนกจัดซื้อ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ ทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ
*หมายเหตุ* ตัง้ แต่ปี 2560 เป็นต้นไป บริษทั จะเปลีย่ นการรับรองคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อมจาก EarthCheck ไปสู่ ISO 14001
ซึง่ เป็นมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัว่ โลกทัง้ 12โรงแรม โดยมุง่ เน้นการพัฒนาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ควบคูไ่ ปกับระบบควบคุมคุณภาพในปัจจุบนั ซึง่ ได้แก่ ISO 9001 ทัง้ นีก้ ารด�าเนินการจะต้องค�านึงถึงปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่าง เช่น มลพิษทางอากาศ คุณภาพน�้า การจัดการของเสีย การปนเปือนของทรัพยากรดิน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในอนาคต
พลังงานไ า
เพือ่ เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพและยัง่ ยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการทีต่ อ้ งเป็นไปตามมาตรฐานสากล
จึงได้เริม่ ด�าเนินการเปลีย่ นหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยัดไฟฟ้าและรักษาสิง่ แวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมาย
เสร็จสมบูรณ์ทกุ โรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 นอกจากนีย้ งั ได้ตดิ ตัง้ ระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทัง้ ระบบ
ตรวจจับเมื่อเปิดประตูและตั้งเวลาอัตโนมัติ วางระบบเครื่องท�าน�้าเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที่เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
ความเร็วและเปลี่ยนพลังงานความร้อนมาใช้สา� หรับเครื่องปัมความร้อน มีระบบโซลาร์เซลล์สา� หรับท�าน�้าร้อน เครื่องท�าความร้อน
และใช้กา๊ ซแอลพีจแี ทนน�า้ มันเชือ้ เพลิงดีเซลส�าหรับท�าน�า้ ร้อน เปลีย่ นมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลีย่ นอุปกรณ์ตวั ใหม่ ส�าหรับ
การซักอบรีด ครัวท�าอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
สามารถน�ามาปฏิบัติได้
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นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บันไดแทนลิฟต์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ขณะพักเที่ยง หรือขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องท�ำความเย็นอัตโนมัติ รวมทั้งเชิญชวน
ให้ลูกค้าและพนักงานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour) ซึ่งจัดเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับปี 2559 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า
ต่อแขกเข้าพัก 1 คน จ�ำนวน 53.24 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 2.16 จากปี 2558
น�ำ้
เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีความจ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน�ำ้ เป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นการใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อ
การให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงต้องใช้วธิ บี ริหารจัดการน�ำ้ เป็นอย่างดี ทุกโรงแรมมีมาตรการจัดการลดการใช้นำ�้ อย่างเป็นรูปธรรม
ได้แก่ ตรวจสอบความเสือ่ มโทรมของท่อประปา มาตรวัดน�ำ 
้ และด�ำเนินการเปลีย่ นท่อทีช่ ำ� รุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน�ำ้
และฝักบัวช�ำระแบบประหยัดน�้ำ  ใช้เกลือคลอรีนส�ำหรับสระว่ายน�้ำ  และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการใน
การใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โรงแรมในกลุ่มมีเป้าหมายการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน�ำ้ ในทุก
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับปี 2559 ค่าเฉลี่ยการใช้น�้ำต่อแขก 1 คน จ�ำนวน 910.74 ลิตร ลดลงร้อยละ 8.52 จากปี 2558
สรุปผลการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2559
กระบวนการใช้ปี 2559 เปรียบเทียบปี 2558
จ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ : จ�ำนวนแขกเข้าพัก
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า                           
2.16 %
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ในปี 2559 บริษัทและโรงแรมทั้ง 12 แห่งได้ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม โดยด�าเนินการดังนี้
1. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันด�าเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 77 ของโรงแรมที่
เข้าร่วมโครงการ
2. ติดตั้งอุปกรณ์การประหยัดน�้า ณ ปัจจุบันด�าเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 60 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง และตรวจสอบ
ระบบอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ระบบท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ตรวจเช็คบ�ารุงรักษาและติดตั้งเครื่องท�าน�้าร้อนมากกว่าร้อยละ 90 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง
4. แผนกแม่บา้ นตัง้ อุณหภูมหิ อ้ งที่ 26 องศา เมือ่ ไม่มลี กู ค้าอยูใ่ นห้องพักและประหยัดน�า้ หรือใช้ผา้ ม่านทีล่ ดการถ่ายเทความ
ร้อนได้ง่าย
5. ในการซัก รีด เน้นการประหยัดการใช้น�้า และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน รวมทั้งการน�าน�้าซักล้าง
ผ่านการบ�าบัดและน�ากลับมาใช้ใหม่ เช่น น�ามารดต้นไม้ เป็นต้น
6. เปลี่ยนเครื่องท�าน�้าเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซึ่งเชื่อมกับระบบหมุนเวียนความเย็นภายในอาคาร
7. ติดตัง้ อุปกรณ์เกีย่ วกับการควบคุมระบบพลังงานไฟฟ้าและเปลีย่ นมอเตอร์รนุ่ ใหม่เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�างานทีด่ กี ว่า
และประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันด�าเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 70 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง
8. เลือกใช้ผลิตภัณท์อนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ส�าหรับแผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ และแผนกซักรีด โดยพัฒนาระบบและใช้ผลิตภัณท์ซักล้างส�าหรับน�้าเย็น
ในการซักเครื่องแทนน�้าร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน
9. เปลี่ยนระบบฆ่าเชื้อในสระว่ายน�้าด้วยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื่อลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันด�าเนินการเสร็จสิ้น
มากกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง
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ความยั่งยืนทางสังคม
ด้วยปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งดุสิตธานี และวิทยาลัยดุสิตธานี ที่เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาสังคม
ที่ยั่งยืนด้วยการศึกษา ท�ำให้ ณ วันนี้บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเพียงบริษัทเดียวที่บริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษา
ควบคู่กันและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่สายอาชีพการโรงแรมและการบริการด้วยความภูมิใจ นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้
นักศึกษาทั่วไปเข้ามาฝึกงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้อีกด้วย
พนักงานเป็นทรัพยากรส�ำคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของสังคม ดังนัน้ พนักงานทุกคนจึงได้รบั การพัฒนาเพือ่ เตรียม
พร้อมส�ำหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการพัฒนาทักษะการท�ำงาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
บริษทั ได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee Program เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มโี อกาสเลือ่ นต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ หรือเข้าท�ำงาน
ในโรงแรมในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management
Trainee Program เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเข้ารับการฝึกงานโดยจะได้รับ
การฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลักของบริษัท เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานในบริษัทแบบองค์รวม และสามารถเข้าท�ำงานกับบริษัทและ
โรงแรมในเครือในฝ่ายที่มีความถนัดและสนใจ
การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ส�ำคัญ ซึ่งบริษัทได้จัดกิจกรรมและปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี อาทิ
- การจัดให้พนักงานบริจาคโลหิตและมอบให้กับสภากาชาดไทย
- การจัดกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม
- การรณรงค์เรื่องความสะอาดและท�ำความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม
- การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานโลก
กิจกรรมทางสังคมอื่นๆ มีรายละเอียดในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 96
การพัฒนาบุคลากร
พนักงานเป็นทรัพยากรส�ำคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของสังคม ดังนัน้ พนักงานทุกคนจึงได้รบั การพัฒนาเพือ่ เตรียม
พร้อมส�ำหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการพัฒนาทักษะการท�ำงาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
บริษทั ได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee Program เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มโี อกาสเลือ่ นต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ หรือเข้าท�ำงาน
ในโรงแรมในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management
Trainee Program เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเข้ารับการฝึกงานโดยจะได้รับ
การฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลักของบริษัท เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานในบริษัทแบบองค์รวม และสามารถเข้าท�ำงานกับบริษัทและ
โรงแรมในเครือในฝ่ายที่มีความถนัดและสนใจ
ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดับของพนักงานอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 61
การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงที่ ก� ำ หนดให้ โ รงแรมต้ อ งจั ด ฝึ ก อบรมพนั ก งานในด้ า นสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ในที่ ท� ำ งานและ
สถานประกอบการ ดังนั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรม 3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี้
1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ส�ำหรับหัวหน้างาน
2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ส�ำหรับผู้บริหาร
3. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงาน ส�ำหรับคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ทุกโรงแรมได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงาน ท�ำหน้าที่สำ� รวจความปลอดภัย การจัดท�ำข้อบังคับ คู่มือ
และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน การวางระบบการรายงานสภาพ การท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย การประเมินผลการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน และการประชุมการติดตามงาน เป็นต้น
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สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างาน ป 255 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อโรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ดุสิตธานี พัทยา
ดุสิตธานี หัวหิน
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
ดุสิตปรินเซส ศรีนครินทร์
ดุสิตปรินเซส โคราช
ดุสิตปรินเซส เชียงใหม่

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
13
25
7
7
7
7
7
7

¾¹Ñ¡§Ò¹
628
489
374
381
134
185
145
133

อัตราเฉลี่ย (%)
2.07
5.11
1.87
1.84
5.22
3.78
4.83
5.26

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท�างาน
เพือ่ ให้พนักงานท�างานอย่างปลอดภัย และลดการสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ พนักงานจะได้รบั การอบรมเรือ่ งการท�างานอย่างปลอดภัย
อย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างานได้มีการเก็บข้อมูลสวัสดิภาพของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
การบาดเจ็บจากการท�างาน วันท�างานที่สูญเสีย และการขาดงาน ได้ดังนี้
ที่

ผลการด�าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย

2558

ป

255

1 จ�านวนกรณีการเจ็บป่วยจากการท�างาน (กรณี)
0
0
2 จ�านวนกรณีการบาดเจ็บจากการท�างาน (กรณี)
22
25
3 จ�านวนพนักงานเสียชีวิตจากการท�างาน (คน)
0
0
4 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน ( in ury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมง)
0.73
0.89
5 อัตราวันท�างานที่สูญเสีย (Lost Day Rate) (วันต่อ 200,000 ชั่วโมง)
8.95
10.69
6 อัตราการขาดงาน(Absent Rate) (วันต่อจ�านวนวันท�างานของพนักงานทัง้ หมด)
0.02
0.23
7 จ�านวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (คน)
2,465
2,469
หมายเหตุ : 1. การบาดเจ็บจากการท�างาน เป็นกรณีทพี่ นักงานได้รบั บาดเจ็บจากการท�างานและต้องหยุดงานอย่างน้อย 1 วัน
ขึ้นไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล
2. วันท�างานทีส่ ญ
ู เสีย คือ จ�านวนวันทีเ่ สียไปเนือ่ งจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการท�างาน โดยจะเริม่ นับตัง้ แต่
หยุดงานในวันถัดไป
3. การขาดงาน คือ จ�านวนวันทีพ่ นักงานขาดงานด้วยสาเหตุตา่ งๆ ทัง้ ทีส่ บื เนือ่ งจากการท�างานและนอกการท�างาน
แต่ไม่รวมถึงวันหยุดตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ
คอร์รัปชั่นและสิทธิมนุษยชน
บริษทั และโรงแรมในเครือสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและการต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน่ โดยได้กา� หนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝกอบรมเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ผูบ้ ริหารและ
พนักงาน ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละประเทศและเชือ้ ชาติทดี่ สุ ติ เข้าไป
เกี่ยวข้อง เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่
ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2559 พนักงานทุกคนของโรงแรมและโรงเรียนในเครือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีระยะเวลาฝกอบรม 1 ชั่วโมง บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อปีที่ผ่านมา

110 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อรางวัลที่ดุสิตได้รับในปี 2559 หน้า 16

ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัด

รายละเอียด
เศรษฐกิจ

G4-EC5 ระดับมาตรฐานค่าจ้างโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าจ้างขั้นต�่ำและค่าจ้างในท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
สิ่งแวดล้อม
G4-EN6 การประหยัดพลังงานเนื่องจากการอนุรักษ์และการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ
G4-EN8 การใช้นำ�้ ตามแหล่งก�ำเนิดน�้ำ
สังคม
G4-SO4 อัตราส่วนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตและข้อปฏิบัติ
การปฏิบัติงานและการท�ำงานที่ดี

หน้า
104-105
105-106
106
109

G4-LA5 อัตราส่วนร้อยละของลูกจ้างทั้งหมดเป็นตัวแทนในการจัดการสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานร่วมกันและ
ความปลอดภัย คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้คำ� แนะน�ำด้านอาชีวอนามัยและโปรแกรมด้าน
ความปลอดภัย และการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรักษาความปลอดภัย

108-109

G4-LA6 อัตราการบาดเจ็บ โรคทีเ่ กีย่ วกับการท�ำงาน พนักงานสูญเสียวันลา เนือ่ งจากการเจ็บป่วยเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั งิ าน การขาดงาน และจ�ำนวนอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการท�ำงานเปรียบเทียบกับปีกอ่ นหน้า

109

G4-LA9 การฝึกอบรม ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดับของพนักงาน
สิทธิมนุษยชน
G4-HR7 อัตราส่วนร้อยละของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยทีไ่ ด้รบั การอบรมตามนโยบายขององค์กรหรือวิธี
การเกี่ยวกับแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเรื่องของการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

108
108-109

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
G4-PR5 การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมถึงผลของการส�ำรวจการวัดความ
พึงพอใจของลูกค้า

110
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การควบคุม าย นและการบริหารจัดการความเสี่ย
สรุปความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�าคัญในการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน โดยมีการก�ากับดูแลและติดตามอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การรายงานข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง
รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการกระท�าอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งยังมีเรื่องที่จะต้องท�าการปรับปรุงต่อไป และได้มีการอนุมัติให้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และคณะกรรมการตรวจ
สอบท�าหน้าทีเ่ ป็นผูก้ า� กับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้รบั ผิดชอบการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในให้มกี ารพัฒนาปรับปรุง
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม�่าเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ท�าการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง โดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission: COSO ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบหลักที่จ�าเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุม
ภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม
(Monitoring Activities) ประกอบกับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญ
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั ได้จดั ให้มบี คุ ลากร
อย่างเพียงพอทีจ่ ะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนิน
งานของบริษทั ย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดย
ไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุม
ภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ข้อสังเกตเพิ่มเติมแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
รายไตรมาสและประจ�าปี 2559 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า ไม่ได้มีข้อสังเกตในข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี -
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ค่า อบแทนขอ ผู้สอบบัญ ี
ปี 2559 บริษัทช�าระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ คือ บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมการค้าในต่างประเทศ
- R.G. Manabat & Co. (บริษัทสมาชิกในเครือข่ายของ เคพีเอ็มจี) ที่ Makati City, Philippines
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 730,050 เปโซ
- KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of China
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000 หยวน
ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ºÃÔÉÑ·
- ค่าที่ปรึกษาด้านภาษีส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง บ. ส�านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ได้ให้บริการ โดยบริษัทไม่มียอดช�าระในปี 2559 และจะต้องช�าระในปี 2560 จ�านวน 336,000 บาท
บริษัทย่อยในต่างประเทศ
- ค่าที่ปรึกษาการน�าส่งภาษี ซึ่ง KPMG, Male, Republic of Maldives ได้ให้บริการ และบริษัทย่อยได้ช�าระ
ค่าบริการจ�านวน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯแล้วในปี 2559 และจะต้องช�าระในปี 2560 อีก 4,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ
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1. บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งระหว่างป 2558 และป 255 ดังต่อไปนี้
ยอดคงค้าง/
มูลค่าของรายการ
บริษัท/บริษัทย่อยที่ท�ารายการ
ลักษณะของรายการ
รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจ�าเป็น
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
ป 2558
ป 255
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ
จัดพิมพ์ปฏิทินประจ�าปีและ
1.36 /1.63 1.23 / 1.16 บริษัทว่าจ้างให้ บ. แอคมี พรินติ้งโดยใช้วิธีประกวดราคาแข่งขันกับบริษัทอื่น
บ. แอคมี พรินติ้ง ซึ่งมีนางสินี
รายงานประจ�าปีของบริษัท
เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและราคาที่เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่
เธียรประสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท โดยผู้เกี่ยวโยงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ
0.88 / 4.82 2.36 / 9.68 เงือ่ นไขราคา และค่าบริการ ในด้านการขายและการตลาด คิดในอัตราทีใ่ กล้เคียง
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ
รายได้ค่าบริหารโรงแรมและอื่น
บมจ. เอ็ม บี เค ซึ่งมีนายชนินทธ์
กับที่คิดกับโรงแรมอื่น
โทณวณิก และนางสินี เธียรประสิทธิ์ เงินปันผลรับ
- / 13.41 - / 14.75 ตามราคาที่ประกาศจ่าย
เป็นผู้ถือหุ้น
- / 0.02
- / 0.01 เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
บ. ปิยะศิริ ซึ่งมีกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์
ปิยะอุย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5.35 /
3.80 / บริษทั ท�าสัญญาการจ�าหน่ายห้องพัก กับ บ. เจทีบี (ประเทศไทย) เพือ่ ด�าเนินการ
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
62.38
38.16 จัดจ�าหน่ายห้องพักโรงแรมโดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซึง่ มีนายชนินทธ์ และอื่น
โทณวณิก เป็นผู้ถือหุ้น
ทางธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป

รายการระหว่า กัน
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ลักษณะของรายการ
เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป

เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป

- / 0.56

รายงานประจำ�ปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าโดยปกติทั่วไป

รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจ�ำเป็น

ยอดคงค้าง/
มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
ปี 2558
ปี 2559
- / 0.07
- / 0.01

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
บ. นิวแอตแลนติก ซึ่งมีกลุ่ม
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
0.01 / 1.42
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ
ค่าใช้จา่ ยค่าเบี้ยประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย ซึ่งมี
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เป็นกรรมการ

บริษัท/บริษัทย่อยที่ท�ำรายการ

114 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)
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2. รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
นอกจากรายการทีเ่ ป็นการท�าธุรกรรมตามปกติซงึ่ ได้เปิดเผยไว้ทหี่ มายเหตุประกอบงบการเงินแล้วนัน้ บริษทั ได้กา� หนดนโยบาย
การท�ารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็นรายการที่ได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ รายการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน�าเสนอ
แจ้งเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการท�ารายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยนั้นมีเงื่อนไขและค่าตอบแทน
ในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกู้ยืมได้ดังนี้
บริษัทย่อย

ยอดเปลี่ยนแปลง
ยอดคงค้าง
รายละเอียดของ
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
รายการ
ป 2558 ป 255 ป 2558 ป 255
1. บ. ดุสิต ไชน่า
36.70
37.50
38.50
76.00 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะยาว
แคปปิตอล
0.83
0.92
0.83
1.75 ดอกเบี้ยรับของบริษัท
2. บ. วิมานสุริยา
3. บ. ดุสิตธานี
พร็อพเพอร์ตี้ส์

-

47.11

-

47.11 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะยาว

-

0.04

-

0.04 ดอกเบี้ยรับของบริษัท

-

250.00

-

250.00 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น

-

1.10

-

0.17 ดอกเบี้ยรับของบริษัท

3. มาตรการหรือขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกัน
ในการเข้าท�ารายการระหว่างกันบริษัทก�าหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังนี้
1. ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
2. รายการเกี่ยวโยงที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และด�าเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่า
เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
3. บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันโดยด�าเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยทัว่ ไปของบริษทั และผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ไม่มสี ว่ นได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มสี ว่ นในการอนุมตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าว
4. ในการเข้าท�ารายการระหว่างกันบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคา โดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรม
เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนซึง่ จะมีการแก้ไขเพิม่ เติมการปฏิบตั ริ วมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ผูล้ งทุนทัว่ ไป
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้
4. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
การท�ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน
กับ บ. แอคมีพรินติ้ง และ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง
5. เหตุผลทีบ่ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม เกินกว่าร้อยละ 1 แทนการถือหุน้ ของบริษทั โดยตรง
บริษัทไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ปัจจัยภายนอก
ในปี 2559 ประเทศไทยมีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเพิม่ จากปีกอ่ นมาตัง้ แต่ตน้ ปี โดยรวมมีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติมาเยือนประเทศไทย
จ�ำนวน 32.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากใน 3 ไตรมาสแรกของปี
โดยไตรมาสที่ 1 เพิ่มร้อยละ 15 ไตรมาสที่ 2 เพิ่มร้อยละ 8 และไตรมาสที่ 3 เพิ่มร้อยละ 13 และการที่รัฐบาลประกาศ
ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการงดงานรื่นเริงต่างๆ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน รวมถึงมาตรการ
การควบคุมและปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ส่งผลท�ำให้ทุกโรงแรมในประเทศมีรายได้รวมลดลงในไตรมาสที่ 4 กว่าร้อยละ 1
ภาพรวมของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาจากนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จากภูมิภาค
อาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากกลุ่มยุโรปที่มาจากรัสเซีย สเปน ยุโรปตะวันออก เยอรมัน และ ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เป็นต้น
ส่วนกลุม่ เอเชียตะวันออก เช่น ฮ่องกง ญีป่ นุ่ ไต้หวัน และเกาหลี มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 5 ส�ำหรับอัตราการเข้าพักของโรงแรม
(Occupancy Rate) ในประเทศเท่ากับร้อยละ 65.8  ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ย (Average Room Rate)
เท่ากับ 1,343 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน (ที่มา: กรมการท่องเที่ยวและธนาคารแห่งประเทศไทย) จากการปราบปราม
ทัวร์ศนู ย์เหรียญส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ วในระยะสัน้ โดยประเมินว่านักท่องเทีย่ วจีนจะหายไปในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม
2559 ประมาณ 4.75 แสนคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด โดยเฉพาะเมืองพัทยาที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส�ำคัญของนักท่องเที่ยวจีน ท�ำให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทในปี 2559 ใกล้เคียงกับปีก่อน
ปัจจัยภายใน
นอกเหนือจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทแล้ว ปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
จากค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นไปตามปกติของกิจการโรงแรมระดับ 4-5 ดาวจะต้องปรับปรุงตกแต่งโรงแรมเพื่อรักษาระดับมาตรฐานของ
โรงแรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ (Major Renovation) หรือการปรับปรุงบางส่วน (Touchup Renovation) ส่งผลให้มี
ค่าเสื่อมราคาปีละกว่า 600 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าบ�ำรุงรักษาต่างๆ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในกิจการของบริษัททุกๆ ส่วนงาน
ส�ำหรับด้านการตลาด นับเป็นส่วนส�ำคัญที่สุดในการสร้างรายได้นอกจากการผ่านช่องทางจ�ำหน่าย Travel Agent ต่างๆ
การท�ำ  Sale Trip หรือแม้แต่การเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ PHG การตั้งตัวแทนส�ำนักงานขายในต่างประเทศเพื่อเป็นตัวแทน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้บริษัทในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป เอเชีย และประเทศจีน ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ประเทศ  
ด้วยปัจจุบนั ลูกค้าได้เปลีย่ นพฤติกรรมการจองห้องพัก โดยนิยมจองห้องพักผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายทาง Online บริษทั จึงได้ทำ�
สัญญาการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกับเครือข่ายต่างๆ (Online Travel Agent) ถึงแม้วา่ บริษทั จะได้รบั ลูกค้าผ่านช่องทางจ�ำหน่าย
นี้จ�ำนวนมาก แต่บริษัทต้องเสียค่าคอมมิชชั่นจ�ำนวนที่สูงเช่นกัน บริษัทได้พัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
จากเว็บไซต์ Dusit.com โดยได้มีลงทุนพัฒนาเว็บไซต์นี้ให้มีรูปโฉมใหม่และผ่านระบบ Application บนโทรศัพท์มือถือ
ท�ำให้ลกู ค้าเข้าถึงระบบการจองห้องพักได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ยอดการจองผ่านเว็บไซต์ Dusit.com เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 19  ในขณะที่
ยอดการจองผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเป็นร้อยละ 298 เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจุบันเว็บไซต์
Dusit.com มีทั้งหมด 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และภาษาอาหรับ
    อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทมีนโยบายการขยายธุรกิจ การรับบริหารโรงแรม ธุรกิจด้านการศึกษา รวมทั้งการหาช่องทาง
ในการด�ำเนินธุรกิจอืน่ ๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ จึงจ�ำเป็นจะต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในด้านการพัฒนา และศึกษาโครงการ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ย
ด้านบุคคลากรที่รองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ส่งผลต่อผลประกอบการ
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´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) ลงทุนเพิ่มใน DMS Property
Investment Pvt. Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อีกร้อยละ 5 โดยการซือ้ หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมจ�านวน 1,925,000 หุน้
เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 2,435,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท�าให้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) มีส่วนได้เสียใน DMS
Property Investment Pvt. Ltd. จ�านวนทั้งสิ้นร้อยละ 65
บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยใหม่ในระหว่างปี 2559 เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ได้แก่ บ. วิมานสุรยิ า บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้
บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ และบ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
อนึ่ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จ�านวนหุ้นสามัญที่ช�าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 85 ล้านหุ้นเป็น 850 ล้านหุ้น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทมี่ ผี ลบังคับใช้สา� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แล้ว
อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ได้นา� มาใช้ในการจัดท�างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่เหล่านีอ้ าจเกีย่ วข้องกับการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทและถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทไม่มีแผน
ที่จะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
งบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้
ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
วิเคราะห์ผลการด�าเนินการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลก�าไรสุทธิจ�านวน 114.1 ล้านบาทและผลก�าไรต่อหุ้น 0.135 บาท
เปรียบเทียบกับผลก�าไรสุทธิจ�านวน 199.2 ล้านบาทและผลก�าไรต่อหุ้น 0.236 บาท ส�าหรับปี 2558
ผลประกอบการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
ผลการด�าเนินงานโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
ธุรกิจการศึกษา
อื่น
รวมรายได้
ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา
ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ
(รายได้) ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้
ก�าไรสุทธิส�าหรับงวด
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
ไรตอห้น บ ท
จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)

ปสิน้ สุด
ปสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 255
4,447.4
4,473.3
124.1
147.6
436.6
442.0
361.5
362.2
5 36 .6
5 425.1
1 18.
6.2
689.1
704.7
328.
2 1.5
36.4
60.2
39.4
(11.6)
253.1
152.
53.9
38.8
1 .2
114.1
0.236
0.135
845.3
845.3

เ ี่ นแ ง
%
0.6%
18.9%
1.2%
0.2%
1.0%
-11.0%
2.3%
-38.7%
65.0%
-129.3%
-39.6%
-28.0%
-42.7%
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รายได้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีรายได้รวม 5,425.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

รายได้แบ่งตามสายธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม										
รายการ
รายได้
- ธุรกิจโรงแรมในไทย
- ธุรกิจโรงแรมในไทยภายใต้กองทุนรวม
- ธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ
รวม

2558

2559

1,950.74
1,128.17
1,368.51
4,447.42

1,912.79
1,078.86
1,481.66
4,473.31

ผลประกอบการธุรกิจโรงแรม
อัตราการเข้าพัก อัตราค่าห้องพักโดยเฉลี่ย และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ในประเทศไทย)

หน่วย : ล้านบาท
เปลีย่ นแปลง %
-1.95
-4.37
+8.27
+0.58
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ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักของบริษัทโดยมีรายได้ประมาณร้อยละ 82 ของรายได้รวม ในปี 2559 มีรายได้รวมจาก
กิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ประกอบด้วย
โรงแรมในประเทศไทยมีรายได้ลดลงในอัตราร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ลดลงจากรายได้เฉลี่ยต่อห้อง และรายได้จากจัดเลี้ยงลดลง อันเนื่องมากจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
โรงแรมภายใต้กองทุนรวมมีรายได้ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ 4.4 ส่วนใหญ่เกิดจากโรงแรมดุสติ ธานี หัวหิน อันเป็นผลมาจากอัตรา
การเข้าพักลดลงจากร้อยละ 67.6 ของปีก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 65.4 โดยจ�านวนนักท่องเทียวอินเดียลดลง ประกอบกับรายได้จาก
งานจัดเลี้ยงลดลง และโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นผลมาจากรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก และรายได้จากร้านอาหารลดลง
ส�าหรับอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 73.6 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ส่วนอัตราค่าห้อง
พักถัวเฉลี่ย (Average Room Rate) 3,075 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เกิดจากกลยุทธ์ปรับราคาเพื่อดึงดูดการเข้าพักให้
เพิ่มขึ้น และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPar) 2,262 บาทสูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย
อัตราการเข้าพัก อัตราค่าห้องพักโดยเฉลี่ย และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ในต่างประเทศ)

โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.3 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่จากโรงแรมดุสิตธานี
มะนิลา หลังมีการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมครั้งใหญ่ทั้งห้องพักและห้องอาหารแล้วเสร็จบางส่วน
ส�าหรับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงเนื่องจากโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มีการปิดปรับปรุงตกแต่งโรงแรมครั้งใหญ่ท�าให้มีห้องพัก
ไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้อัตราค่าห้องพักถัวเฉลี่ยลดลงและรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPar) ต�่ากว่าปี 2558
ธุรกิจโรงแรมมีตน้ ทุนได้แก่ เงินเดือนพนักงาน และค่าเสือ่ มราคา ซึง่ เป็นจ�านวนเงินสูง ท�าให้บริษทั มีกา� ไรขัน้ ต้นในอัตราร้อยละ
28.1 ของรายได้จากการขายและการให้บริการและก�าไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้จากธุรกิจโรงแรมในปี 2559 มีอตั ราร้อยละ
2.8 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ซึ่งต�่ากว่าปีก่อนที่มีก�าไรร้อยละ 6.0 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลักของบริษทั ฝ่ายบริหารได้กา� หนดแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายเพือ่ สามารถสร้าง
รายได้ให้เพิม่ ขึน้ การให้บริการเป็นหัวใจส�าคัญต่อธุรกิจการบริการ บริษทั จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคคลากร รวมทัง้ การบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วย
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ธุรกิจรับบริหาร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับบริหารงานโรงแรมจ�ำนวน 147.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 18.9 เนื่องมาจากรายได้ค่าบริหารงานจากโรงแรมที่ได้เปิดด�ำเนินการเมื่อปลายปี 2558 ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี
กวม ธุรกิจรับบริหารโรงแรมมีแนวโน้มสูงขึ้น จะเห็นได้จากสัดส่วนของรายได้รับบริหารโรงแรมได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.7 ของ
รายได้รวมปี 2559
ธุรกิจการศึกษา
ส�ำหรับธุรกิจการศึกษาประกอบด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี   และได้เปิดด�ำเนินการอีกแห่งในปลายปี 2558 คือโรงเรียนดุสิตธานี
การโรงแรม ที่เปิดสอนด้านการให้บริการในกิจการโรงแรม นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการรับบริหารด้านการศึกษาโดยบริษัทมีรายได้
จากการบริหารการศึกษา Lycyum ประเทศฟิลิปปินส์ และค่า Licensing Fee จาก Yayasan  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในบาหลี
อินโดนีเซีย  
ธุรกิจการศึกษานับเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของบริษัท สามารถสร้างผลก�ำไรให้กับบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีรายได้ลดลงจากปีก่อนร้อยละ
1.3 และคิดเป็นร้อยละ 7.4 ของรายได้รวมของบริษัท แต่ธุรกิจการศึกษาสามารถสร้างก�ำไรให้บริษัท 35.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 22 ของก�ำไรรวมของบริษัท ทั้งนี้มีผลมาจากการปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี ตามอาเซี่ยน เริ่มตั้งแต่ปี
2559 เป็นปีแรก  
ผลประกอบการของธุรกิจการศึกษาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายได้จากธุรกิจการศึกษาจ�ำนวน 442.0
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากวิทยาลัยดุสิตธานีเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 9.6
ล้านบาท และ บ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา จ�ำนวน 6.2 ล้านบาท แต่ลดลงจากค่า Licensing Fee จาก Yayasan จ�ำนวน 21.1
ล้านบาท ที่เป็นรายได้จากการให้บริการแก่สถาบันการศึกษาในบาหลี อินโดนีเซีย ครั้งเดียว ในปี 2558
ธุรกิจอื่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายได้อื่นๆ จ�ำนวน 362.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 0.7 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.2 เกิดจาก
- รับรู้กำ� ไรจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายรอการรับรู้
- ส่วนแบ่งก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)
Co., Ltd. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
- ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าบริการทางเทคนิคในโครงการโรงแรมต่างๆ และรายได้อื่นๆ ของโรงแรมลดลง
ต้นทุนขายและการให้บริการและก�ำไรขั้นต้น
บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการจ�ำนวน 3,576.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.9 โดยต้นทุนขายและการให้บริการ
ประกอบด้วย
• ต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนการให้บริการห้องพัก ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น
จ�ำนวน 2,915.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.5
• ต้นทุนบริการ-ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 661.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.8
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารและก�ำไรสุทธิ
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ�ำนวน 404.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.3 โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากค่าโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�ำนวน 1,186.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.1 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารคิดเป็นร้อยละ 32
ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ซึ่งในปีก่อนเท่ากับร้อยละ 29.3 นอกจากนี้กิจการโรงเรียนการโรงแรมภายใต้ บ. ดุสิตธานี
การโรงแรมศึกษาซึ่งเปิดด�ำเนินการเมื่อปลายปี 2558 แล้วนั้น แต่ด้วยเป็นปีที่ 2 ของการด�ำเนินการ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 19.6
ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอกับรายได้ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีเป้าหมายในการก�ำหนด กลยุทธ์เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559   บริษัทมีก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
จ�ำนวน 906.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.0 ในปีนี้บริษัทมีการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้จ�ำนวน 11.6 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีก่อนมีจ�ำนวน 39.4 ล้านบาท เนื่องจากผลประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสม
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บริษัทมีผลก�าไรสุทธิจ�านวน 114.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งก�าไรสุทธิ 199.2 ล้านบาท คิดเป็นผลก�าไรต่อหุ้น 0.135
บาท คิดเป็นอัตราการท�าก�าไรร้อยละ 2.1 เปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตราการท�าก�าไรร้อยละ 3.71 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹

ก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
รายได้อื่นเพิ่มขึ้น

48.2

- รายได้ค่าบริหารงานรับ

23.5

- เงินปันผล
รายได้อื่นลดลง
- รับรู้ก�าไรจากสินทรัพย์ที่มีไว้เผื่อขายรอการรับรู้

1.3
(6.9)

- ส่วนแบ่งก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(18.5)

- รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

(22.8)

- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
- ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ
ค่าใช้จ่ายลดลง
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ภาษีเงินได้ลดลงจากปี 2558
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลง
ก�าไรสุทธิลดลง

(154.3)
(23.7)
2.0
51.0
15.1
(85.1)
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วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

เปลีย่ นแปลง
%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

714.2

870.3

22%

เงินลงทุนระยะสั้น

380.2

357.7

-5.9%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

475.0

462.6

-3%

79.6

77.0

-3%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินรัพย์หมุนเวียน

168.1
1,817.1

145.3
1912.9

-14%
5%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

1,404.7

1,370.3

-2%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

5,107.9

4,689.6

-8%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

1,058.8
9,388.5

1,060.2
9.033.0

0%
-4%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

867.4

623.9

-28%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

955.2

972.6

2%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

90.0
1,912.6

97.8
1,694.3

9%
-11%

เงินกู้ยืมระยะยาว

1,177.1

1,052.6

-11%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

894.3
3,984.0

932.0
3,678.9

4%
-8%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

5,404.5
9,388.5

5,354.1
9,033.0

-1%
-4%

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทลดลงจากสิ้นปี 2558 จาก 5,404.5 ล้านบาท เป็น 5,354.1 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,033.0 ล้านบาท ลดลง 355.5 ล้านบาท รายการเคลื่อนไหวที่สำ� คัญ
เกิดจาก
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 418.3 ล้านบาท เนื่องจากการหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานและจากการซื้อ
อุปกรณ์เพิ่มและปรับปรุงตกแต่งโรงแรมต่างๆ แล้วเสร็จ
• ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าลดลง 97.1 ล้านบาท เนื่องจากการตัดจ�ำหน่ายตามอายุสัญญา
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น 156.1 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการบริษัทมีหนี้สินรวม 3,678.9
ล้านบาท ลดลง 305.5 ล้านบาท เกิดจาก
บริษัทมีหนี้สินรวม 3,678.9 ล้านบาท ลดลง 305.5 ล้านบาท เกิดจาก
• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลง 243.5 ล้านบาท
• เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 124.5 ล้านบาท จากการคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจ�านวน 50.4 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.69 ต่อ 1 หากไม่รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
จ�านวน 609.8 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.57 ต่อ 1 และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากับ
4,589.0 ล้านบาท มีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เท่ากับ 5.4 บาทต่อหุ้นเปรียบเทียบกับปีก่อน 5.4 บาทต่อหุ้น
วิเคราะห์กระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้
รายการ
กระแสเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมด�าเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หน่วย : ล้านบาท

2557
863.17
(521.28)
(334.16)
4.39
12.12

2558
863.24
(1,025.20)
15.18
1.25
(145.53)

255
1,020.43
(344.52)
(510.39)
(9.41)
156.11

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบส�าหรับปี 2559 กับปี 2558 ได้ดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน ส�าหรับปี 2559 จ�านวน 1,020.43 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 157.19
ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 236.16 ล้านบาท อันเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น
137.96 ล้านบาท และภาระหนี้สินจากการค�้าประกันการเช่าให้กับกองทุนรวม ลดลง 86.31 ล้านบาท แต่หักกลบจากภาษีที่จ่าย
เพิ่มขึ้น 12.14 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส�าหรับปี 2559 จ�านวน 344.52 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 680.68 ล้านบาท
ส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น 252.05 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 329.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงและตกแต่งโรงแรมดุสติ ธานี มะนิลา เงินสดจ่ายเพือ่ ช�าระค่าหุน้ บริษทั ร่วมจากการที่ Philippine Hoteliers, Inc. ลงทุน
ใน Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. ร้อยละ 40 ของปีก่อน 122.77 ล้านบาท
จ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 24.95 ล้านบาท เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่น 3.70 ล้านบาท เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมลดลง 25.81 ล้านบาท เงินสดจ่ายช�าระค่าหุ้นบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 26.22
ÅŒÒ¹ºÒ·
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ส�าหรับปี 2559 จ�านวน 510.39 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 525.57 ล้านบาท
จากไม่มกี ารกูย้ มื ระยะยาวเพิม่ ขึน้ ในปี 2559 จ�านวน 515.85 ล้านบาท เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน 82.00
ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 23.19 ล้านบาท เป็นของ DMS Property Investment Pvt. Ltd. (DMS) จ่ายเงินปันผล 14.24 ล้านบาท เงินสด
รับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ 106.01 ล้านบาท และเงินสดจ่ายช�าระคืนกูย้ มื ระยะยาวโดย DMS ลดลง 3.75 ล้านบาท

2. ความสามาร นการท�าก�าไร
ความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีดังนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
2557

2558

255

อัตราก�าไรสุทธิ

ร้อยละ

0.26

4.71

2.82

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

ร้อยละ (0.46)

4.41

2.49
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไรในปี 2559 มีอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.82 ของรายได้ อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 2.49 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปี 2559 บริษัทมีกำ� ไรสุทธิ 114.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
จ�ำนวน 85.1 ล้านบาท เป็นผลให้อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไรในปี 2559 ลดลง เนื่องจากในปี 2559 ช่วงไตรมาส
ที่ 4 ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจากการที่รัฐบาลประกาศขอความร่วมมือจากสถานประกอบการงดงานรื่นเริงต่างๆ เป็นระยะ
เวลา 30 วัน ในช่วงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน ประกอบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจทั่วโลก
ยังคงฟืน้ ตัวช้า และบริษทั มีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหารอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีบ้ ริษทั มีโครงการขยาย
ธุรกิจการรับบริหารโรงแรมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ จ�ำเป็นจะต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในด้านการพัฒนาและศึกษาโครงการ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรที่รองรับการขยายตัวของบริษัทจึงส่งผลให้บริษัทมีกำ� ไรสุทธิลดลง ท�ำให้ความสามารถในการหาก�ำไร
ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 2.49 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจ�ำนวน 50.4 ล้านบาท เนื่องจาก
การจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
นอกจากนั้น บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิต่อหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เสนอจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2559
โดยจัดสรรจากก�ำไรสะสมให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 85.00 ล้านบาท

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
    ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีดังนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
						 2557		

2558		

2559

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า                เท่า

16.09

19.50

22.11

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ               เท่า

33.42

35.31

37.22

บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทตามประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ และผลตอบแทนสูงสุดแก่
บริษัท มีดังนี้
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี 2559 มีอัตราลูกหนี้การค้า 22.11 เท่าของรายได้จากการขายและการให้บริการ
เพิ่มขึ้นจาก 2 ปีก่อน เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าของโรงแรมที่มีรายได้จากการขายและการให้
บริการเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป จ�ำนวน 13.11
ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย (Agents) อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญจ�ำนวน 9.28 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินงาน
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ในปี 2559 มีอัตราสินค้าคงเหลือ 37.22 เท่าของต้นทุนขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น
จาก 2 ปีก่อน เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากสินค้าคงเหลือของโรงแรมที่มีต้นทุนขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
						 2557		

2558		

2559

   อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA)          ร้อยละ

1.00

3.58

2.19

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร             ร้อยละ

12.34

17.21

16.96

   อัตราการหมุนของสินทรัพย์                    เท่า

0.57

0.58

0.59
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ปี 2559 มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับร้อยละ 2.19
ลดลงจากปีก่อน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับร้อยละ 16.96 ลดลงจากปีก่อน และอัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่ากับร้อยละ 0.59 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรก่อนดอกเบี้ยสุทธิและภาษีเงินได้ (EBIT)
201.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 127.45 ล้านบาท สินทรัพย์รวมปี 2559 มีจ�านวน 9,032.98 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน 355.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ลดลงจากการคิดค่าเสื่อมราคา และมีเพื่มขึ้นจากการปรับปรุง
ตกแต่งโรงแรมและห้องอาหารของโรงแรมต่าง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินทรัพย์ที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการ
สร้างรายได้ซึ่งน�ามาสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในปีต่อ ไป

4. ส า คล่อ และความเ ีย อขอ เ ินทุน
โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดของเงินกู้ยืม สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
1.
-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

2. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- Philippine Hoteliers, Inc.
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
ÃÇÁ

วงเงินกูย้ มื

ยอดคงค้าง

อัตราดอกเบีย้ ต่อป

1,850.00
300.00
300.00
125.24
14.56

287.00
138.00
28.63
8.00

MMR
ตามธนาคารก�าหนด
MMR
LIBOR + 2.925
MMR

716.39

429.83

1,485.05
116.20
4 7.44

663.80
116.20
1 671.46

ตราสารหนี้ราย
6 เดือน +1.50
LIBOR 6 เดือน +2.925
BIBOR 1 เดือน +2.20

อัตราส่วนสภาพคล่อง
2557

2558

255

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.82

0.95

1.13

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.70

0.82

1.00

จากอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทั ปี 2559 เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 เนือ่ งจากบริษทั มีสนิ ทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 95.88 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกระแสเงินสดคงเหลือจากการด�าเนินงานและเงินลงทุนระยะสั้น 133.65
ล้านบาท ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีลดลง 18.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นของ DMS ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 12.43 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 2.58 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 4.46 ล้าน
บาท แต่มีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 218.27 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
76.37 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวทีค่ รบก�าหนดช�าระภายในหนึง่ ปี 167.12 ล้านบาท ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้
อื่น เช่นเจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์เป็นค่าตกแต่งอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินมัดจ�ารับ 17.35 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6.17
ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นและอื่น 1.70 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์จากสภาพคล่องของบริษัทตามงบแสดงฐานะ
ทางการเงินแล้วจะเห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องในอัตราส่วนที่ต�่า เป็นเพราะปัจจุบันบริษัทใช้แหล่งกู้เงินระยะสั้นในสัดส่วนที่
ค่อนข้างสูง เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีค่ อ่ นข้างต�า่ ทัง้ นี้ บริษทั ได้พจิ ารณาถึงความสามารถในการช�าระหนีแ้ ละเปลีย่ นเป็นวงเงินกูร้ ะยะ
สั้นเป็นระยะยาวตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

126 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้สิน
		

							

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2557		

2558		

2559

เท่า

0.60

0.62

0.57

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.73

0.74

0.69

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย

เท่า

14.74

19.27

14.85

      (ส่วนหนี้สินไม่รวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.69 เท่า ลดลงจากปีก่อน
ทีม่ อี ตั ราส่วน 0.74 เท่า และมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อผูถ้ อื หุน้ (ส่วนหนีส้ นิ ไม่รวม รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า) เท่ากับ 0.57 เท่าลดลงจาก
ปีก่อนที่มีอัตรา 0.62 เท่า สาเหตุที่อัตราส่วนดังกล่าวลดลง เกิดจากส่วนของหนี้สินรวมบริษัทและบริษัทย่อยจากการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวมีอตั ราต�ำ่ กว่าเงือ่ นไขทีต่ อ้ งคงไว้ตามสัญญาเงินกูเ้ งิน ซึง่ ก�ำหนดให้ดำ� รงอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทไม่ให้เกินอัตราส่วน 1.75 : 1 และความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยเท่ากับ 14.85 เท่า ลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้จากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่มีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 23.4
ล้านบาท ท�ำให้อัตราความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อน โดยบริษัทยังมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยได้
ตามก�ำหนด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบริหารหนี้สิน บริษัทได้กำ� หนดนโยบายอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เท่า

5. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่อ่อนไหวต่อผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางการเมือง ความไม่สงบภายใน
ประเทศ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจภายใน และภายนอกประเทศ รวมทั้งการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการทําประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks) และคุ้มครองการขาดรายได้
จากการหยุดดําเนินธุรกิจ (Business Interruption) คุม้ ครองภัยจากการก่อการร้าย เพือ่ ลดความเสีย่ งจากผลกระทบดังกล่าว ส�ำหรับ
ในด้านการตลาด บริษทั ได้มกี ารหาลูกค้าจากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลูกค้าในภูมภิ าคทีม่ ปี ญ
ั หาทางเศรษฐกิจ โดยการตัง้ ส�ำนักงานขาย
เพิ่มใน ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยงของการกระจุกตัวของรายได้ภายในประเทศ จึงก�ำหนดกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนและ
การรับบริหารโรงแรมไปยังต่างประเทศในหลายๆ ภูมภิ าค ส�ำหรับธุรกิจการรับจ้างบริหารโรงแรม อาจมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะถูกบอกเลิก
สัญญาก่อนก�ำหนด หรือไม่ต่อสัญญาหลังสัญญาหมดอายุ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวม บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีการ
จัดท�ำสัญญาให้รดั กุมมากขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายจากการทีค่ สู่ ญ
ั ญายกเลิกสัญญาก่อนก�ำหนด นอกจากนี้ วิกฤต
เศรษฐกิจทางการเงินโลกที่เกิดขึ้นกับธุรกิจโรงแรมอาจท�ำให้รายได้ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการ
จัดตัง้ ส�ำนักงานการพัฒนาและการลงทุน (Development and Investment Office) ในดูไบ เพือ่ หาโรงแรมทีร่ บั บริหารเพิม่ ขึน้ อีกทัง้
ในปี 2556 ได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อรับบริหารโรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “Dusit Fudu” ในการร่วมลงทุนดังกล่าวนอกจากบริษัท
จะได้รบั ค่าเครือ่ งหมายการค้า (Licensing Fee) แล้ว ยังเป็นการขยายเครือ่ งหมายการค้า และชือ่ เสียงของบริษทั ไปยังภูมภิ าคดังกล่าว
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเครือข่ายด้านการตลาดในกลุ่มดุสิต ท�ำให้มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต
ปัจจัยภายในที่อาจมีผลต่อธุรกิจ
บุคลากรนับเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อธุรกิจของบริษทั ในปัจจุบนั ธุรกิจโรงแรมขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะในด้านการบริหารโรงแรม
และเมื่อมีโรงแรมใหม่ๆ เกิดขึ้น จึงมีการหมุนเวียนพนักงานจากโรงแรมเดิมไปโรงแรมใหม่ บริษัทจึงได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรม เพื่อรองรับการหมุนเวียนของพนักงานและการขยายธุรกิจทั้งโรงแรมที่เป็นเจ้าของและรับบริหาร
ในอนาคต ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั มีวทิ ยาลัยดุสติ ธานีทสี่ อนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านการโรงแรม ซึง่ สามารถคัดเลือกบุคลากร
จากสถาบันของบริษัทเองได้ นอกจากนี้การที่บริษัทเข้าไปบริหารใน Lyceum of Philippines University (LPU) สามารถช่วย
ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรส�ำหรับขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตได้ บริษัทได้จัดตั้ง บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 127

เพื่อด�าเนินโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี โดยการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพด้านการโรงแรมที่พัฒนาความรู้และทักษะ
ของนักเรียนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อรองรับบุคลากรของธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถเปิดเรียนได้ในเดือนกันยายน 2558 แล้ว
การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ถึงแม้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากชาวจีนและ
ชาวเอเชีย แต่นกั ท่องเทีย่ วยุโรป และรัสเซียทีเ่ ป็นตลาดหลัก ลดลงเนือ่ งจากมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึง
เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงฟืนตัวช้า ประกอบกับการแข่งขันที่สูง บริษัทจึงมีการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของโรงแรม โดยให้ผู้ประเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของโรงแรมของบริษัท
และบริษัทย่อยทั้งหมด หากมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรมมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าประเมินตามวิธีกระแสเงินสด
คิดลดดังกล่าว บริษัทจะต้องรับรู้การด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันที
การพัฒนาธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต
ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากภายในประเทศในอัตราร้อยละ 72 วิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศหลาย
ครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทมาโดยตลอด
จากการก�าหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ (Growth Strategy) ตั้งแต่ปี 2550 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้สูงขึ้น โดย
เฉพาะรายได้จากต่างประเทศ ให้ใกล้เคียงกับรายได้ในประเทศ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบภายในประเทศ
นอกจากนี้ การขยายธุรกิจด้านการบริหารโรงแรมเป็นเป้าหมายหลักเนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และยังสามารถสร้างเครือข่าย
เพือ่ เพิม่ ช่องทางการตลาดเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามบริษทั ยังพิจารณาลงทุนในธุรกิจโรงแรมควบคูไ่ ปด้วยแต่จะคัดสรรการลงทุนในภูมภิ าค
ประเทศที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่สูง ได้ผลตอบแทนที่ดี มีช่องทางในการขยายธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาขยายธุรกิจด้านการศึกษา
ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีศักยภาพสูงและนับเป็นจุดแข็งอีกธุรกิจหนึ่งของบริษัทที่สามารถแข่งขันได้
ในปี 2559 ธุรกิจการรับบริหารโรงแรมยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากอุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยยังไม่ฟืนตัว
หรือบางประเทศเริ่มมีปัญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ประเทศจีน เป็นต้น นอกจากนี้เจ้าของโรงแรมที่ให้รับบริหารบางแห่ง
ไม่สามารถก่อสร้างโรงแรมได้ตามก�าหนด จากปัจจัยต่าง ในหลายด้านล้วนส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการขยาย
ธุรกิจบริษทั จ�าเป็นต้องมีบคุ ลากร ระบบงานในทุกส่วน รวมทัง้ มีคา่ ใช้จา่ ยในการศึกษาโครงการต่าง ส่งผลให้บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการ
บริหารเพิม่ ขึน้ ในขณะทีร่ ายได้ยงั ไม่เป็นไปตามทีค่ าดหมาย ส่วนหนึง่ เกิดจากปัจจัยภายนอก หากไม่มปี จั จัยภายนอกส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินงานของโรงแรมภายใต้บริษทั และบริษทั ย่อย และโรงแรมทีบ่ ริษทั ได้ลงนามสัญญารับบริหารไปแล้วสามารถเปิดด�าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างผลก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
การขยายกิจการในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา
•
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นับตั้งแต่ปี 2554 บริษัทได้ลงทุนธุรกิจโรงแรมในมัลดีฟส์ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ประกอบด้วย 100 วิลล่า
ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ภายใต้ DMS Property Investment Pvt. Ltd. (DMS) ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น
60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 38.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ชื่อโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ โดยบริษัทได้ลงทุน
โครงการดังกล่าวผ่าน บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ เริ่มแรกในอัตราร้อยละ 55 โรงแรมดังกล่าวได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่
8 กันยายน 2555 ในไตรมาส 3 ปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 5 และในปี 2559 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 5
รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 65 ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2556
ร้อยละ 16 แต่ในช่วงต้นปี 2558 จากวิกฤตการทางเศรษฐกิจของรัสเซียส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เป็นตลาดหลักลดลง
อย่างกะทันหัน ฝ่ายบริหารโรงแรมจึงปรับกลยุทธ์เปลี่ยนเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพัก แต่ก็ยังมีผลกระทบท�าให้
รายได้ของโรงแรมลดลงร้อยละ 2
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้พจิ ารณาการลงทุนในธุรกิจโรงแรม และการศึกษา ในประเทศฟิลปิ ปินส์โดย Philippine Hoteliers, Inc.
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นใน Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.
ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในปี
2558 ขาดทุนจ�านวน 1.35 ล้านบาท และในปี 2559 ขาดทุนจ�านวน 5.50 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2559

การรับจ้างบริหารโรงแรม

เดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีการลงทุนในกิจการร่วมค้าชื่อ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)
Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของเงินลงทุน 30 ล้านหยวนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มเปิดด�ำเนินการ
จะต้องมีการว่าจ้างผู้บริหารและทีมงานส�ำหรับการบริหารโรงแรมในประเทศจีน ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ในขณะที่ยังไม่สามารถ
หาโรงแรมที่รับบริหารได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวมีผลขาดทุน
ส�ำหรับการขยายกิจการรับบริหารโรงแรม บริษัทมีส�ำนักงานและบุคลากรฝ่ายพัฒนาและการลงทุน (Development and
Investment) ทั้งในฮ่องกงและดูไบ การจัดตั้งบริษัทในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการบริหารโรงแรม ในปี 2559 มี
โรงแรมเปิดด�ำเนินการตามสัญญารับบริหารคือ โรงแรมดุสิตธานี กวม เปิดด�ำเนินการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2558
โรงแรมดุสติ ธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท เปิดด�ำเนินการเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2558 และโรงแรมดุสติ ดีทู ไนโรบี เปิดด�ำเนินการเมือ่ เดือน
มิถุนายน 2558 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยลงนามในสัญญารับบริหารโรงแรม 9 แห่ง บริษัทร่วมทุนที่สาธารณรัฐประชาชน
จีนลงนามในสัญญารับบริหารโรงแรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 9 แห่ง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงปฏิบัติตามแผนระยะยาวของบริษัท
ในการเพิม่ จ�ำนวนโรงแรมทีร่ บั บริหารทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมุง่ เน้นทีภ่ มู ภิ าคตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมือ่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้บริษทั ลงทุนในบริษทั ร่วมทุนในประเทศญีป่ นุ่ ชือ่ บ. ดุสติ คัลเลอร์ส
เพื่อให้บริการด้านการจัดการและปรึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เซอร์วิส อพาร์เมนท์ อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร
สปา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการเช่า แฟรนไชส์ และ/หรือการเป็นเจ้าของบางส่วนในญี่ปุ่น
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการรับบริหารโรงแรมจ�ำนวน 147.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558  จ�ำนวน 23.50 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าบริหารงานที่ได้รับจากโรงแรมดุสิตธานี กวม
•

ด้านการศึกษา

จากการเป็นผู้ริเริ่มด้านการศึกษาในการบริหารโรงแรม ครัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจัดตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีมาตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2539 และขยายวิทยาเขตพัทยาในเดือนธันวาคม 2555 การสร้างประสบการณ์จนประสบความส�ำเร็จเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการศึกษา จึงก�ำหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ
ด้านการศึกษาทั้งในส่วนของการลงทุน และการบริหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการบริหารการ
ศึกษาให้กับ Lyceum of Philippines University (LPU) ในหลักสูตรการบริหารโรงแรมจ�ำนวน 21.35 ล้านบาท
ในปี 2558 ได้จัดตั้ง บ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินโครงการโรงเรียน
การโรงแรมดุสติ ธานี โดยการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพด้านการโรงแรมทีพ่ ฒ
ั นาความรูแ้ ละทักษะของนักเรียนในอุตสาหกรรมโรงแรม
เพื่อรองรับการขยายการรับบริหารโรงแรมของบริษัทที่จะขยายตัวในอนาคต อีกทั้งโรงแรมในประเทศ และต่างประเทศยังขาดแคลน
บุคลากรในระดับนี้ โดยได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กับบุคคลที่ สาม และได้ทำ� สัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารโรงเรียนจากกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย มีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2588 หลังจากลงนามและจดทะเบียนการเช่าแล้วได้เข้าไปปรับปรุงตกแต่ง
อาคารและสถานที่ใหม่โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 236.20 ล้านบาท เริ่มเปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
ด้วยปี 2559 เป็นปีที่ 2 ของการด�ำเนินการยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ท�ำให้มีผลขาดทุนจ�ำนวน 57.63 ล้านบาท
และ Philippine Hoteliers, Inc. (บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 88.00) ถือหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นใน
Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ด�ำเนินการด้านการศึกษา
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมทุกปี และวางแผนการปรับปรุงครั้งใหญ่ทุก 5-7 ปี ทั้งนี้เพื่อรักษา
มาตรฐานของโรงแรมรวมทัง้ เพิม่ ศักยภาพของโรงแรมเพือ่ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันในธุรกิจระดับเดียวกันได้ จากการใช้งบประมาณ
ในปี 2557 ไปกว่า 512 ล้านบาท ในปี 2558 อีก 675 ล้านบาท ปี 2559 อีก 346 ล้านบาท
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แนวโน้มในอนาคต
ในปี 2560 บริษัทได้ก�าหนดแผนธุรกิจหลักโดย มุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการโรงแรม
การรับบริหารโรงแรม การศึกษา และหาช่องทางในการท�าธุรกิจใหม่ ที่สามารถต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท ดังนี้
1. ธุรกิจการโรงแรม เมือ่ เร็ว นี้ บริษทั ได้รว่ มมือกับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รปู แบบผสม
ซึ่งจะประกอบไปด้วย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ แห่งใหม่ อาคารที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารส�านักงาน ซึ่งมีมูลค่าลงทุน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 36,700 ล้านบาท โดยโครงการนี้ จะตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา ณ บริเวณ
หัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 ซึง่ บริษทั ได้รบั ความไว้วางใจจากส�านักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยใ์ ห้ตอ่ สัญญาเช่าทีด่ นิ ซึง่
เป็นที่ตั้งของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และอาคารพาณิชย์ดุสิตธานีในปัจจุบัน และที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 5 ไร่ ต่อไปอีก
30 ปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า บริษัทจะมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าต่อไปอีก 30 ปี ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขเดิม
(ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
โครงการใหม่นี้ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก กระจายความเสี่ยง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และยังช่วย
เสริมสร้างแบรนด์ดุสิตธานีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เนื่องจากโครงการแห่งนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่การด�ารงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย และ
ยังเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ สามารถเอื้อประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้
เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอย่างแท้จริง โดยเป็นทั้งจุดศูนย์กลางทางธุรกิจและจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลักของ
กรุงเทพฯ ทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT เป็นย่านของที่พักอาศัยระดับบน ตลอดจนอยู่ตรงข้ามกับสวนลุมพินี พื้นที่
สีเขียวขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ ซึง่ บริษัทมั่นใจว่าโครงการนี้จะกลายเป็นเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เหมือนที่โรงแรมดุสิต
ธานีเคยได้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้เมื่อ 47 ปีที่ผ่านมา
2. ธุรกิจการรับบริหารโรงแรม บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจ�านวนห้องขึ้นเป็น 2 เท่าภายใน 5 ปี ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้
ลงนามรับบริหารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศไปแล้ว เป็นจ�านวน 8 โรงแรม และอยู่ในก�าหนดแผนในการเปิดโรงแรมภายในระยะ
เวลา 5 ปี เป็นจ�านวน 34 แห่ง โดยบริษัทมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจการโรงแรมโดยการรับบริหารไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อ
เป็นการกระจายความเสี่ยง และเสริมสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ ดุสิตธานี ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั่วโลก อันจะช่วยเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากยิง่ ขึน้ ได้ ซึง่ บริษทั ตัง้ เป้าหมายในการเป็นองค์กรในธุรกิจโรงแรมทีพ่ นักงานใช้หวั ใจในการท�างาน และ
มุ่งเน้นในการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยสนับสนุนการให้บริการอีกด้วย
3. ธุรกิจการศึกษา นับเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญ และมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจนี้ไปยังตลาดต่างประเทศ
เนือ่ งจากการขาดแคลนบุคลากรโรงแรมทีม่ ที กั ษะ ความรู้ และความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดมีแต่จะเพิม่ ขึน้ โดยบริษทั
ได้น�าเอาประสบการณ์ในการสร้างและบริหารวิทยาลัยดุสิตธานี และโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ให้
ประสบความส�าเร็จเป็นทีย่ อมรับ มาผนวกเข้ากับความไว้วางใจและความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชัน้ น�าของโลก เพือ่ สร้างโรงเรียน
การโรงแรมในตลาดต่างประเทศในอนาคต
4. นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมองหาลูท่ างในการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักเพิม่ เติม อาทิ ธุรกิจ Wellness หรือ
ธุรกิจอื่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดจากธุรกิจหลักของบริษัทให้สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

130 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2559
เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบัญชี การเงิน และกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มิได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 10 ครั้ง ดังนี้
          การเข้าร่วมประชุม /
											
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ                      10 / 10
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ
กรรมการตรวจสอบ
       
3/3
(วาระ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559)
            
3. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการตรวจสอบ
                6 / 7
(วาระ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2559)
     
4. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ           
            10 / 10
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้โดยไม่ถูกจ�ำกัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จ�ำกัด คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจ�ำปี 2559 ของบริษัท ดุสิตธานี
จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงินของไทย โดยสอบทานประเด็นที่ส�ำคัญ รายการพิเศษ และได้รับค�ำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ผู้อ�ำนวยการ    
ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นที่พอใจว่าการจัดท�ำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ                    
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหาร ได้รบั การยืนยันว่าไม่มปี ญ
ั หาในการปฏิบตั งิ าน มีความเป็นอิสระ และได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหาร
และผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษทั กับบริษทั ย่อย รวมทัง้ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
ปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ำกับดูแล
การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่าง
สม�่ำเสมอ ประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี การด�ำเนินงาน การใช้ทรัพยากร              
การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
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จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสม
ส�าหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อท�าหน้าที่เฉพาะ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการด�าเนินงานเป็นระยะ พบว่ายังมีเรื่องที่จะต้องท�าการปรับปรุงต่อไป
และฝ่ายบริหารควรติดตามให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขต การปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระ
ของงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบตั หิ น้าที่ แผนกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน จ�านวนบุคลากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร มีการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท�างานมากยิ่งขึ้น
และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าป 256
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้พิจารณาความเป็น
อิสระและสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก หรือนางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล จากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย และเสนอค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2560 เป็นเงิน 4,205,000 บาท
จากรายงานต่าง ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ราย านความรับผิด อบขอ ค ะกรรมการ ่อราย านทา การเ ิน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวม
ทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2559 จึงก�ากับดูแลให้การจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและให้ถอื ปฏิบตั โิ ดยสม�า่ เสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง อีกทั้งได้ให้มีการรายงาน
ผลการด�าเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ อย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการก�ากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระท�าทุจริตหรือ การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
สอบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างพอเพียงและเหมาะสม
จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินดังกล่าวของบริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือได้

ชื่อ

ต�าแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายอาสา สารสิน

ประธานกรรมการ

..........................................

2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

..........................................
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อายุ
(»‚)

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

1. นายอาสา สารสิน
- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ /
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

80 - Bachelor of Business, Boston
University »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
- Director Accreditation Program รุ่น 5/2003
- Audit Committee Program รุ่น 19/2007
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
- Finance for Non-Finance Directors
24 มีนาคม 2558
รุ่น 39/2008
- Role of Chairman Program รุ่น 32/2013
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- äÁ‹ÁÕ

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท

äÁ‹ÁÕ

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)

ปลัดกระทรวง
เอกอัครราชทูต

2525–2529
2520-2523

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2543–2555
2538–2542
2537–2547
2534–2535
2529–2531

ต�าแหน่ง

ประสบการณ์ท�างาน

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ / »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา
ต�าแหน่งในกิจการอื่น
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ประสบการณ์
ÃÒªàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ
รองประธานกรรมการ
นายกสมาคม
ÃÑ°Á¹µÃÕ
เอกอัครราชทูต

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
อมตะ ซิตี้
แม่สอดพลังงานสะอาด
มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย
ไทยน�้าทิพย์
ส�านักราชเลขาธิการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
สมาคมไทย-สาว
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศ
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจ�าประเทศเบลเยี่ยม

บ.
บ.
บ.
บ.
บ.

บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
บมจ. สยามแม็คโคร
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
- กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

87 - Master of Business Administration,
University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี
30 เมษายน 2542
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (0/2000)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ไม่มี
- Fellow Member
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วุฒิบัตร วปอ. 2524
- ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท
โรงเรียนการจัดการ Yale University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 2/2016
- รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

272 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)

2542-2557
2543-2551
2533–2537
2529–2531

2546-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

2543-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ภาควิชาการบัญชี
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานคณะท�ำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน
ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูเเลกิจการที่ดี
ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสบการณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผู้ว่าการ

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2558-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงาน

การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร
การรถไฟแห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

บมจ.ดุสิตธานี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ไทยคม
บมจ. นวกิจประกันภัย

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหน่วยงาน

รายงานประจำ�ปี 2559

อายุ
(»‚)

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

3. นางปราณี ภาษีผล
- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ/
กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
Director Certification Program รุ่น 10/2001
Director Certificate Program Update รุ่น 3/2015
Anti-Corruption for Executive Program
Role of Compensation Committee รุ่น 20/2015
Risk Management Program for Corporate
Leaders รุ่น1/2015
- Advance Audit Committee Programs
- Risk Management Plan รุ่น 11/2016
- Nomination and Role of the Governance
Committee รุ่น 8/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี โดยส�านักงาน ก. ล. ต.
- AC Forum โดย KMPG

-

- ประกาศนียบัตร Change Management Ripa International, UK

87 - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน ประจ�าปีการศึกษา 2546-2547
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส�านักงานกฤษฎีกา
29 เมษายน 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์
รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุน่ ที่ 30
- äÁ‹ÁÕ
ส�านักงาน ก.พ.

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
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äÁ‹ÁÕ

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)

2550-2553
2549
2547
2543

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ประสบการณ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
ที่ปรึกษาการพาณิชย์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รองอธิบดีกรมการประกันภัย

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

อนุกรรมการตรวจสอบ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ต�าแหน่งในกิจการอื่น
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹

ต�าแหน่ง

ประสบการณ์ท�างาน

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

ส�านักงาน ก. ล. ต.
อนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการส่งออก
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ทดสอบการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและ
การบัญชี ส�านักงาน กพ.
กองทุนประกันชีวิต

บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหน่วยงาน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

4. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
- กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

58 - Doctor of the Science of Laws (J.S.D.),
Stanford University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
- Master of Laws (LL.M.), Harvard University
สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
- Master of Laws (LL.M.),Cornell University
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
1 เมษายน 2559
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส�ำนักอบรม
- ไม่มี
ศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Director Accrediation Program (DAP) รุ่นที่
11/2014
- Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 18/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

274 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

ประสบการณ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�ำ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
2557-2558
2551-2557
2548-2551

(Asia Crime Prevention Foundation – ACPF)

กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ
ผู้อำ� นวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง

2559-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงาน

รายงานประจำ�ปี 2559

อายุ
(»‚)

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

หมายเหตุ* นายบันเทิง ตันติวทิ
ä´ŒÅÒÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ของบมจ. ดุสิตธานี มีผลตั้งแต่
วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
à»š¹µŒ¹ä»

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- äÁ‹ÁÕ

5. นายบันเทิง ตันติวิท*
- ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

72 - Master of Science (Finance) in Management,
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
- Bachelor of Science in Electrical Engineering,
Massachusetts Institute of Tecnology, U.S.A.
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program รุ่น 25/2004,
28 เมษายน 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

275 ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

11.67

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)
ต�าแหน่ง

2558–ก.พ.2560 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2537–ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2549–ปัจจุบัน
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ต�าแหน่งในกิจการอื่น
2546–ปัจจุบัน
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
2545–ปัจจุบัน
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
2559–ปัจจุบัน
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
2549–ปัจจุบัน
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
2546–ปัจจุบัน
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
2546–ปัจจุบัน
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
2530–ปัจจุบัน
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
2530–ปัจจุบัน
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ประสบการณ์
2555–2557
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
2553–2554
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
2548–2556
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
2540–2549
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�างาน

บมจ. ธนชาตประกันภัย
ธนาคารนครหลวงไทย
บมจ. ธนชาตประกันชีวิต
บล. เงินทุนธนชาต

บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท
ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
บ. แหลมไทร วิลเล็จ
บ. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง
บ. สยามพิวรรธน์
บ. บี. วี. โฮลดิ้ง
บ. ดีบุก
บ. ไทยฟาร์มมิ่ง

บมจ. เอ็ม บี เค
บมจ. ทุนธนชาต

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหน่วยงาน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
28 เมษายน 2558

6. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
- กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

57 - ประถมศึกษาตอนปลาย วัดนากนิมิตร
- Director Certification Program รุ่น 212/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

276 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

6.12

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)
ต�ำแหน่ง

นายกสมาคม
เลขาสมาคม
กรรมการบริหาร
รองนายกสมาคม

กรรมการ
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ
รองประธาน
ประสบการณ์
2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงาน

บ. ชินวงศ์ฟู้ด
บ. ยูนิตี้ฟู้ด
บ. ซีเพค

บ. ชินวงศ์ฟู้ด
บ. ยูนิตี้ฟู้ด
บ. ซีเพค
สมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย
สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย-จีน
สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน
สมาคมตระกูลชื้อแห่งประเทศไทย
ไทยอาสาป้องกันชาติ
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์

ชื่อหน่วยงาน

รายงานประจำ�ปี 2559

หมายเหตุ* นางปรารถนา มงคลกุล
ä´ŒÅÒÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ของบมจ. ดุสิ ตธานี มีผลตั้งแต่
วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- äÁ‹ÁÕ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
25 กุมภาพันธ์ 2557

7. นางปรารถนา มงคลกุล
- ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

52

อายุ
(»‚)

277 ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Management Program 180, Harvard
Business School
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่น 1/2555
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 6/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certificate
Program รุ่น 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย
- Director Diploma Examination 2003, the
Australian Institute of Directors Association
- Director Certification Program รุ่น 34/2003
- Director Accreditation Program รุ่น 2/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่น 13/2558
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Advanced Audit Committee Program
22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
äÁ‹ÁÕ

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)

ปัจจุบัน

2556–ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2557–ม.ค. 2560

ช่วงเวลา

กรรมการ / เลขานุการ / เหรัญญิก
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Councilor
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหา/ กรรมการคณะธรรมาภิบาลและก�ากับ
¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ
ต�าแหน่งในกิจการอื่น
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการเพิม่
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้พิพากษาสมทบ

ต�าแหน่ง

ประสบการณ์ท�างาน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
»ÃÐà·È
มูลนิธิ ดร. ก�าจัด-ปราณี มงคลกุล
บ. บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
บ. บูติค พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บ. บูติค เทรดดิ้ง
บูติค อินเตอร์แนชั่นแนล กรุ๊ป
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

บ. ไปรษณีย์ไทย

ธนาคารออมสิน

บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหน่วยงาน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
11 สิงหาคม 2552

8. นางวรางค์ ไชยวรรณ
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

Investment, George Washington University, Washington
D.C. สหรัฐอเมริกา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
- Director Accreditation Program รุ่น 60/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Certified Financial Planner รุ่นที่ 1 ของสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย
(Thai Financial Planners Association)
- The Invitaion Life Insurance Top Executives Seminar
2008, FALIA, JAPAN
- นักศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5
- Director Accreditation Program รุ่น 131/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

49 - Master of Business Administration in Finance and

อายุ
(ปี)

278 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

2.57

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

2535–2541

2552 - 2555
2550 - 2552
2544 - 2549

ประสบการณ์
กรรมการ
กรรมการ
Vice President

กรรมการ
ปัจจุบัน
เม.ย. 2559–ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในกิจการอื่น
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ

ประสบการณ์
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินกลุม่ บริษทั ฯ

ต�ำแหน่ง

2555–2558
2551–2554
2550–2554
2550–2554
2541–2554

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงาน

แม็คกรุ๊ป
โรงแรมราชด�ำริ
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ไมเนอร์คอร์ปอเรชั่น
เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป
เซ็นทรัลพัฒนา

บ. ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
บ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่
บ. ไทยประกันชีวิต

บมจ. ไทยประกันชีวิต
บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
บ. แสงโสม / บ. กาญจนสิงขร / บ. ธนภักดี
บ. เฟื่องฟูอนันต์ / บ. มงคลสมัย /
บ. วี.ซี. สมบัติ จ�ำกัด / บ. ไทย จินเนบรา
เทรดดิ้ง / บ. เพชรการค้า จ�ำกัด

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์

บมจ. ดุสิตธานี

บมจ.
บมจ.
บมจ.
บมจ.
บมจ.
บมจ.
บมจ.
บมจ.

ชื่อหน่วยงาน

รายงานประจำ�ปี 2559

อายุ
(»‚)

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- äÁ‹ÁÕ

วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
30 เมษายน 2546

9. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ 46 - Bachelor of Science in Applied Mathematics
and Economics (Magna Cum Laude), Brown
- ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
University »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

279 ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

10.23

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)

2543–2549

ปัจจุบนั
2551–ปัจจุบนั
2548–ปัจจุบนั
2546–ปัจจุบนั
2537–ปัจจุบนั

2537- ปัจจุบนั

2546 - ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

ประสบการณ์
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ต�าแหน่ง

ประสบการณ์ท�างาน

Siam Food Products Plc.

Pioneer iNetwork Limited
Cape Nga Development Ltd.
Gaw Capital Partners
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
Strand Hotels International Ltd.
Myanmar Hotel International Pte.
Ltd.

Pioneer Global Group Ltd.
(บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน)

บมจ. ดุสติ ธานี

ชื่อหน่วยงาน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- พีช่ ายนางสินี เธียรประสิทธิ์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2523

10. นายชนินทธ์ โทณวณิก
- รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

59 - Master of Business Administration,
Boston University สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program รุ่น
72/2006
- Director Accreditation Program รุน่
10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

280 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

49.94
รวมอยู่ในกลุ่ม
ท่านผู้หญิง
ชนัตถ์ ปิยะอุย

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)
ต�ำแหน่ง

2549–2558

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

อุปนายกสภาวิทยาลัย
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน

บมจ. ดุสติ ธานี
Philippine Hoteliers, Inc.
Philippine Hoteliers International Center
for Hospitality Education, Inc.
วิทยาลัยดุสติ ธานี
บมจ. ดุสติ ไทยพร็อพเพอร์ตสี้ ์
บ.ดุสติ ธานี พร็อพเพอร์ตสี้ ์ / บ.เทวารัณย์ สปา
บ.เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสติ /บ.ดุสติ เวิลด์ วายด์
บ.ดุสติ แมนเนจเม้นท์ / บ.ดุสติ ไชน่า แคปปิตอล
บ.ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา / บ.สวนลุม
พร็อพเพอร์ตี้ / บ.วิมานสุรยิ า /
บ.พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ /
บ.ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Bird
Hotels Pvt. Ltd. / DMS Property
Investment Pvt. Ltd.
Dusit USA Management Inc. / Dusit Fudu
Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.

1 ม.ค.2559–ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ดุสติ ธานี

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงาน

รายงานประจำ�ปี 2559

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อายุ
(»‚)

281 ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)

สภาหอการค้าไทย

ประธานอุตสาหกรรมบริการ

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

สมาคมโรงแรมไทย

»ÃÐ¸Ò¹

2549–2551
2549–2551

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสติ ธานี
The Emirates Academy of Hospitality
Management
สภานิตบิ ญ
ั ญัตเิ เห่งชาติ
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ
การท่องเทีย่ ว สภานิตบิ ญ
ั ญัตเิ เห่งชาติ
Asean Hotels and Restaurants Association

หอการค้าไทย
คณะท�างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพือ่ ขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศ D6 การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
& MICE
บ. ชนัตถ์และลูก/ บ. ปิยะศิร/ิ บ. ธนจิรงั /
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) /บ. ไทย-เจแปน แก๊ส

ชื่อหน่วยงาน

นายกสมาคม

ÊÁÒªÔ¡
¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ

2553–2559
2553–2559

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
หัวหน้าทีมภาคเอกชน

ต�าแหน่ง

ประสบการณ์
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
Board Member

ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�างาน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- น้องสาวนายชนินทธ์
โทณวณิก

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการ
26 เมษายน 2522

11. นางสินี เธียรประสิทธิ์
- กรรมการ และกรรมการ
บริหาร
- กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

58 - Mac Duffies Springfield, MA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 29
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 8/2555
- Director Certification Program Refresher
Course รุ่น 2/2009
- Improving the Quality of Financial
Reporting รุ่น 1/2006
- Finance for Non-Financial Director
รุ่น 22/2005
- Director Certification Program รุน่ 65/2005
- Director Accreditation Program
รุ่น 9/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

282 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

49.94
รวมอยู่ในกลุ่ม
ท่านผู้หญิง
ชนัตถ์ ปิยะอุย

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ

ต�ำแหน่ง

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

2551–ก.ย. 2559 เลขานุการบริษทั
2523–ก.ย. 2559 เลขานุการคณะกรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
-ไม่ม-ี
ต�ำแหน่งในกิจการอืน่
ปัจจุบนั
กรรมการ

ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน

บ. แอคมี พรินติง้ / บ. ชนัตถ์และลูก /
บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรงั
บ. โอสถสภา

บมจ. ดุสติ ธานี
บมจ. ดุสติ ไทยพร็อพเพอร์ตสี้ ์
บ. ดุสติ ธานี พร็อพเพอร์ตสี้ ์
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอดุสติ
บ. ดุสติ เวิลด์ วายด์
บ. ดุสติ แมนเนจเม้นท์
บ. ดุสติ ไชน่า แคปปิตอล
บ.ดุสติ ธานีการโรงแรมศึกษา
Philippine Hoteliers, Inc.
Philippine Hoteliers International
Center for Hospitality Education, Inc.
Dusit Overseas Co., Ltd.
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
Dusit USA Managament Inc.
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
บมจ. ดุสติ ธานี
บมจ. ดุสติ ธานี

ประสบการณ์ท�ำงาน

รายงานประจำ�ปี 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- äÁ‹ÁÕ

วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
1 ตุลาคม 2558

12. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
- ¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃÐ¸Ò¹
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอ�านาจลง
นามผูกพันบริษัท

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

52 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินและการบัญชีต่างประเทศ
มหาวิทยาลัย Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
- ปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม
- Director Certification Program
รุ่น 89/2007
- Advanced Audit Committee Program
รุ่น 23/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(»‚)

283 ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

äÁ‹ÁÕ

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)

ปัจจุบนั

2559–ปัจจุบนั

1 ม.ค. 2559–ปัจจุบนั
2558–ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
กรรมการบริหาร
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ต�าแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. สายการบินนกแอร์

บมจ. ดุสติ ธานี
บมจ. ดุสติ ธานี
บมจ. ดุสติ ธานี
บมจ. ดุสติ ไทยพร็อพเพอร์ตส้ี ์ / บ.ดุสติ ธานี
พร็อพเพอร์ตสี้ ์ / บ.ดุสติ เวิลด์ วายด์ /
บ.ดุสติ ไชน่า แคปปิตอล / วิทยาลัยดุสติ ธานี
บ.ดุสติ ธานีการโรงแรมศึกษา /
บ.ดุสติ แมนเนจเม้นท์/ บ.สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ /
บ.วิมานสุรยิ า / บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ /
บ.ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตสี้ ์ แมนเนจเม้นท์ /
Dusit Overseas Co., Ltd. / DMS Property
Investment Pvt. Ltd. / Le Cordon Bleu Dusit /
Philippine Hoteliers, Inc. / Philippine
Hoteliers International Center for
Hospitality Education, Inc.
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสติ ธานี

ประสบการณ์ท�างาน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

284 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี่ยวข้อง
(%)

2554–2557
2553–2554
2552–2553
2550–2552
2546–2550

2554–2558

ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
คณะกรรมการอ�ำนวยการการจัดการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์
International Advisory Board
ประสบการณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสือ่ โฆษณาและธุรกิจใหม่
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
General Manager, Global Technology Services
Client Advocacy Executive, Chairman’s Office
General Manager and Vice President, General Business
Country General Manager and Managing Director

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
อนุกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ทำ� งาน

บมจ. ไทยคม
บมจ. อินทัช
บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อนิ โฟ
Shenington Investment Pte Ltd.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
IBM ASEAN
IBM Headquarter, New York, U.S.A.
IBM ASEAN
บริษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด

คณะอนุกรรมการเตรียมตัง้ บรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่ง
ชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ecole H teli re de Lausanne

ชื่อหน่วยงาน

รายงานประจำ�ปี 2559

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

56 - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
Montclair State College

สัดส่วน
การถือหุ้นใน
บริษัท (%)
ช่วงเวลา

ต�าแหน่ง

äÁ‹ÁÕ

äÁ‹ÁÕ

äÁ‹ÁÕ

กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบัตกิ าร
รองประธานฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง
รองประธานฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด –
ตลาดต่างประเทศ
ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด

2559–ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการฝ่าย Wellness living
2558–ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
2558–ปัจจุบัน ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

2545–2548

2559–ปัจจุบัน
2556–2558
2555–2556
2553–2555
2548–2553

2548–2552

2552–2558

2558–ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการฝ่ายการศึกษา
2554–2558 กรรมการผูจ้ ัดการ

ชื่อหน่วยงาน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. จีเอฟพีที
บ. มินิแม็กซ์ เวนเจอร์

บ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บ. นันทวัน
บ. ภูเก็ตสแควร์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ. ดุสิตธานี
HAAGA-HELIA Global Education
Services Ltd., Helsinki, Finland
HAAGA-HELIA University of Applied
Science, Helsinki, Finland
The Emirates Academy of Hospitality
Management, Dubai, UAE

ประสบการณ์ท�างาน

รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)

49 - มหาบัณฑิตสาขาการวางแผนและการพัฒนา
ทางการท่องเที่ยว (MSc) University of
Surrey, UK
- บัณฑิตทางการบริหารโรงแรม
Norwegian School of Hotel Management
(Now Stavanger University)
- อนุปริญญาด้านการตลาดเพื่อการส่งออก
Norwegian School of Marketing, Oslo,
Norway

อายุ
(»‚)

4. นางสาววิภาวดี ศิรมิ งคลเกษม 50 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- äÁ‹ÁÕ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- äÁ‹ÁÕ

3. นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- äÁ‹ÁÕ

2. นายลาส เอทวีค

1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

คณะผู้บริหาร และประวัติ

285 ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

54 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program, IOD
2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

6. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต 49 - ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
มหาวิทยาลัย
- ไม่มี
- Director Cerification Program
(DCP) ปี 2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

5. นางสาวละเอียด โควาวิสารัช

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

286 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
การถือหุ้นใน
บริษัท (%)
ต�ำแหน่ง

รองประธานฝ่ายพัฒนาสินค้าใหม่
ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ
นักวิเคราะห์ระบบ

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย และ ไอบีเอ็ม เอพี
(เซียงไฮ้)
บ. เทเลคอมเอเซีย
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ชื่อหน่วยงาน

2559–ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ดุสิตธานี
- โครงการพิเศษ
กรรมการ
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล
บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
Dusit Overseas Co., Ltd.
Supervisor
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
2558–ปัจจุบัน กรรมการ
OCS Facilities Management Singapore Pte. Ltd.
2558–ปัจจุบัน กรรมการ
Property Care Services (Cambodia) Co., Ltd.
2551–2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินประจ�ำภูมิภาคเอเชีย บ. พร็อพเพอร์ตี้ส์ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
ตะวันออกเฉียงใต้
2548–2551 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ฟู๊ดกรุ๊ป (เดอะพิซซ่าคอมพานี)
2547–2548 รองประธานฝ่ายวางแผนการเงิน
บ. ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย
2538–2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีด้านการบริหารทั่วไป
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป
บ. ชินนี่ ดอทคอม/ แอดเวนเจอร์/ อาคไซเบอร์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(ภายใต้บริษัทบมจ. ชินคอร์ป)
/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส

2533–2544
2530–2532
2528–2529

2559–ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน
2556–2559 รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
2546–2556 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ผู้บริหารฝ่ายโครงการ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงาน

รายงานประจำ�ปี 2559

63 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

äÁ‹ÁÕ

äÁ‹ÁÕ

สัดส่วน
การถือหุ้นใน
บริษัท (%)

2529–2533

ต.ค. 2559–ปัจจุบัน
ก.ย. 2559–ปัจจุบัน
2533–2559

2551–2558
2553–2558
2540–2547

ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

เลขานุการบริษัท
รองประธานฝ่ายส�านักงานเลขานุการบริษัท
ผู้อ�านวยการแผนกทะเบียนหุ้น และเลขานุการ
บริษัท
เลขานุการผู้บริหาร

รองประธานฝ่ายการเงินเเละบัญชีส�านักงานใหญ่
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง

ต�าแหน่ง

ประสบการณ์ท�างาน

บจ. มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย)

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

บมจ. ดุสิตธานี
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหน่วยงาน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

หมายเหตุ : ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุมที่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

8. นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กลุ 51 - มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- äÁ‹ÁÕ
- Company Secretary Program (CSP) from
IOD 15/2006
- Director Certification Program (DCP)
from IOD 1/2000
- Effective Minutes taking (EMT) from
IOD 2/2006
- Improving the Quality of Financial
Reporting (QFR) from IOD 2/2006
- Understanding the fundamental of
financial statements (UFS) from IOD
1/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- äÁ‹ÁÕ

7. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อายุ
(»‚)

287 ºÃÔÉÑ· ´ØÊÔµ¸Ò¹Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

288 บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ข้อมูลนิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของนิตบิ คุ คลนัน้

ที่

รายชื่อนิติบุคคล
(บริษัทย่อย)

1 บ.ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์

%
การ
ถือหุ้น
99.99

(เดิมชื่อ บ.ดุสิตธานี
อินเตอร์เนชั่นแนล)
2 Philippine Hoteliers, Inc.
ถือหุ้นโดย
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้น
บุริมสิทธิ์ซื้อคืน

ประเภท
ธุรกิจ
ลงทุนใน
บริษัทอื่น

หุ้น
ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว
ประเภท จ�ำนวน(หุ้น)
(ล้านบาท)
800

โรงแรม
Peso
และรับจ้าง 365 mn.*
88.01 บริหาร

3 บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์
ถือหุ้นโดย
- บมจ.ดุสิตธานี
- บ.ดุสติ ธานี พร็อพเพอร์ตสี้ ์

2.75
84.05

4 บ.ดุสิต เวิล์ดวายด์

มูลค่า
หุ้นละ
(บาท)

ที่ตั้งส�ำนักงาน

สามัญ

80,000,000

10

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

สามัญ

3,648,701*

Peso
100

3rd Flr., Dusit Thani Manila
Ayala Center, 1223 Makati
City, Philippines
Tel. (632) 867-3333
Fax. (632) 867-3888

โรงแรม

825

สามัญ

82,500,000

10

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

99.99

รับจ้าง
บริหาร

50

สามัญ

5,000,000

10

946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี
ชั้น 3 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3630

5 Dusit Overseas Co., Ltd.
ถือหุน้ โดย บ.ดุสติ เวิลด์ วายด์ 100.00

รับจ้าง
บริหาร

HKD
33,000

สามัญ

33,000

HKD 1 Suite 3001-022,30/F, Great
Eagle Center, 23 Habour
Road, Hong Kong

6 บ.เทวารัณย์ สปา

99.99

สถาน
บริการด้าน
สุขภาพ

8

สามัญ

800,000

10

946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2235-1655

7 บ.เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสติ

49.99

สอนการ
ประกอบ
อาหาร

40

สามัญ
บุริมสิทธิ์

399,999
1

100
100

946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี
ชั้น 1 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2237-8877
โทรสาร +66 (0) 2237-8878
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ที่

รายชื่อนิติบุคคล
(บริษัทย่อย)

หุ้น
%
ทุนที่เรียก
ประเภท
การ
ช�าระแล้ว
ธุรกิจ
»ÃÐàÀ· จ�านวน(หุ้น)
ถือหุ้น
(ล้านบาท)

8 Dusit Bird Hotels
Private Limited

50.00

9 บ.ดุสิต แมนเนจเม้นท์

10 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสติ ธานี

11 DMS Property
Investment Private Limited
ถือหุ้นโดย
บมจ.ดุสติ ไทยพร็อพเพอร์ตสี้ ์
12 Dusit USA
Management Inc.

13 บ.ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล

14 Dusit Fudu Hotel
Management (Shanghai)
Co., Ltd.*
ถือหุน้ โดย
บ. ดุสติ ไชน่า แคปปิตอล
หมายเหตุ
* เป็นบริษทั จ�ากัดภายใต้
กฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึง่ ทุนจด
ทะเบียนไม่มกี ารก�าหนด
à»š¹ËØ¹Œ

ที่ตั้งส�านักงาน

Rs.
28.6 mn.

สามัญ

2,860,000

Rs.10

99.99 ประกอบ
¡Ô¨¡ÒÃ
โรงแรม

4

สามัญ

400,000

10

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

กองทุนรวม
30.02 อสังหาริมทรัพย์

4,094

หน่วย
ลงทุน

409.40

10

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ชั้น 32 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2686-6100
โทรสาร +66 (0) 2670-0430

ประกอบ
¡Ô¨¡ÒÃ
โรงแรม

USD
38.5 mn.

สามัญ

รับจ้าง
บริหาร

USD
40,000

สามัญ

40,000

68

สามัญ

6,800,000

10

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

RMB
30 mn.

-

-

-

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

65.00
100.00

รับจ้าง
บริหาร

มูลค่า
ËØŒ¹ÅÐ
(บาท)

99.99 ลงทุนใน
บริษัทอื่น

รับจ้าง
บริหาร
45.00

E-9, Connaught House,
Connaught Place,
New Delhi–110001,
Delhi, INDIA

38,500,000 USD 1 Level 2, Orchid Maage’,
Ameer Ahmed Magu, Male’,
Maldives
USD 1 2711 Centerville Road,
Suite 400, in the City of
Wilmington, Country of
New Castle, 19808, State
of Delaware, U.S.A.
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ที่

รายชื่อนิติบุคคล
(บริษัทย่อย)

15 บ.ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

รายงานประจำ�ปี 2559

หุ้น
%
ทุนที่เรียก
ประเภท
ช�ำระแล้ว
การ
ธุรกิจ
ประเภท จ�ำนวน(หุ้น)
(ล้านบาท)
ถือหุ้น
99.99 การศึกษา

มูลค่า
หุ้นละ
(บาท)

ที่ตั้งส�ำนักงาน

120

สามัญ

1,200,000

100

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

16 วิทยาลัยดุสิตธานี
การศึกษา
ลงทุนโดย
บมจ.ดุสติ ไทยพร็อพเพอร์ตสี้ ์ 100.00

ทุนประเดิม
217.72

-

-

-

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

17 Philippine Hoteliers
International Center for
Hospitality Education, Inc.
ถือหุน้ โดย Philippine
Hoteliers, Inc.

การศึกษา

Peso
430 mn

สามัญ

1,719,997

Peso
100

40.00

Block 2 and 4, Lots 15222
C, D and F of Mini Park,
Mackinley Parckway,
Bonifacio, Global City,
Taguig City, Philippines

18 บ.วิมานสุริยา

99.70

บริหาร
จัดการ
ทรัพย์สิน

1,000

สามัญ

1,000

100

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

19 บ.สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้

99.70

บริหาร
จัดการ
ทรัพย์สิน

1,000

สามัญ

1,000

100

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

20 บ.พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์

99.70

บริหาร
จัดการ
ทรัพย์สิน

1,000

สามัญ

1,000

100

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

21 บ.ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้
แมนเนจเม้นท์

99.70

บริหาร
จัดการ
ทรัพย์สิน

1,000

สามัญ

1,000

100

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

รายชื่อนิติบุคคล
(บริษัทย่อย)

22 บ. ดุสิต ซาอุดิ*
ถือหุ้นโดย
Dusit Overseas
Co., Ltd. **
หมายเหตุ
* ปัจจุบันจัดตั้งเป็น
นิติบุคคลแล้ว แต่ยังไม่ได้
เริ่มประกอบกิจการ
** ถือหุ้นโดย
บ.ดุสิต เวิล์ดวายด์
1

หุ้น
%
ทุนที่เรียก
ประเภท
การ
ช�าระแล้ว
ธุรกิจ
»ÃÐàÀ· จ�านวน(หุ้น)
ถือหุ้น
(ล้านบาท)
บริหาร
ที่ปรึกษา
51.00 ทางเทคนิค

·Ø¹¨´
ทะเบียน
SAR1
100,000

สามัญ

100

มูลค่า
ËØŒ¹ÅÐ
(บาท)

ที่ตั้งส�านักงาน

SAR P.O. Box 48144
1,000 Jeddah 21572
Prince Mohammed Bin
Abdulaziz St.
Bin Homran Center
Office 901A
Kingdom of Saudi Arabia

ขณะนี้ บริษทั ดุสติ ซาอุดิ ยังมิได้ดา� เนินการเรียกช�าระหุน้ เนือ่ งจากยังอยูร่ ะหว่างด�าเนินการเปิดบัญชีธนาคารของบริษทั อนึง่ บริษทั ต้องด�าเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนในภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญากิจการร่วมค้า หรือ Joint Venture Agreement
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รายงานประจำ�ปี 2559

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ					
		 ชื่อย่อหลักทรัพย์			
		 ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่			
							
		 ประเภทธุรกิจ			
		 ทะเบียนเลขที่			
		 โทรศัพท์				
		 โทรสาร				
		 เว็บไซต์				
		 ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว		
							

บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
DTC
เลขที่ 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานีชั้น 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 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 850 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
		 นายทะเบียนหลักทรัพย์		
							
							
							
							
		 ผู้สอบบัญชี			
							
							
							
							
							
							
		 ที่ปรึกษากฎหมาย			
							
							
							
							

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ + 66 (0) 2009 9380
โทรสาร + 66 (0) 2009 9001 ต่อ 9380
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4098
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 – 51
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ + 66 (0) 2677 2000
โทรสาร + 66 (0) 2677 2222
บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายธีรคุปต์ จ�ำกัด
เลขที่ 546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 15
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ + 66 (0) 2511 1512 และ + 66 (0) 2513 1976
โทรสาร + 66 (0) 2938 1247 และ + 66 (0) 2938 1957

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
		 บริษัทไม่มีข้อมูลส�ำคัญอื่นที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
* ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit.com/investor

