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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี”้ 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 2 

 
ส่วนที ่1 

บริษัททีอ่อกหลักทรัพย์ 
1. ข้อมูลทัว่ไป  
ช่ือ    บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  DTC 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  เลขท่ี 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานีชั้น 5 ถนนพระราม 4 

     แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจหลกักิจการโรงแรม 
ทะเบียนเลขท่ี   0107536000617 
โทรศพัท ์   + 66 (0) 2200 9999 
โทรสาร    + 66 (0) 2636 3630 และ + 66 (0) 2636 3545 
เวบ็ไซต ์   www.dusit.com 
ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 850 ลา้นบาท 

     ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 85 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
 
บุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 2229 2800 
โทรสาร     + 66 (0) 2359 1259 
 

ผูส้อบบญัชี   นางณฐพร พนัธ์ุอุดม 
ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 3430 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์ 
179/74-80 ถนนสาทรใต ้
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์  + 66 (0) 2344 1000 
โทรสาร    + 66 (0) 2286 5050 

 
ท่ีปรึกษากฎหมาย  บริษทั ส านกังานกฎหมายธีรคุปต ์จ ากดั 

เลขท่ี 546 อาคารยนิูเวสท ์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 2511 1512 และ  + 66 (0) 2513 1976 
โทรสาร   + 66 (0) 2938 1247 และ  + 66 (0) 2938 1957 

 

http://www.dusit.com/
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 3 

บริษทัย่อย 
การถือหุน้ทางตรงและทางออ้มตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด                

 
ที ่

 
 

รายช่ือนิตบุิคคล 
% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 

หุ้น 
ทีต่ั้งส านักงาน 

(ลา้นบาท) 
ประเภท จ านวน(หุน้) 

 

มลูค่าหุน้ละ 

(บาท) 

1  บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
(เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานี 
อินเตอร์เนชัน่แนล) 

99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

 

800 
 

สามญั 
 

80,000,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

2  Philippine Hoteliers, Inc.
ถือหุน้โดย 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
หมายเหต ุ* ไม่รวมหุน้ 
บุริมสิทธ์ิซ้ือคืน 
 

 
 

88.01 
 

โรงแรม Peso 365  
mn.* 

 
 

 
 

สามญั 3,648,701 * Peso 100 3 rd Flr., Dusit Thani Manila  
Ayala Center,  
1223 Makati City,  
Philippines  
Tel. (632) 867-3333 
Fax. (632) 867-3888 

3 บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   
ถือหุน้โดย 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 

2.75      
84.05 

โรงแรม 
และ
รับจา้ง
บริหาร 

 

825 สามญั 
 

82,500,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

4 บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 รับจา้ง
บริหาร 

50 สามญั 5, 000,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 3 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3630 

5  Dusit Overseas Co., Ltd.  
ถือหุน้โดย  
บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์

 
 

100.00 

รับจา้ง
บริหาร 

HKD 
33,000 

สามญั 33,000 HKD 1 Suite 3001-022,30/F, Great 
Eagle Center, 23 Habour Road,  
Hong Kong 

6  บ. เทวารัณย ์สปา 
 
 

99.99 สถาน
สุขภาพ 

 
 

8 
 

สามญั 800,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 9 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2235-1655 

7  บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
 
 

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร 

40  สามญั 
บุริม
สิทธ์ิ 

399,999 
1 
 

100 
100 

946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 1 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศพัท ์+66 (0) 2237-8877 
 โทรสาร  +66 (0) 2237-8878 
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ที ่

 
 

รายช่ือนิตบุิคคล 
% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 

หุ้น 
ทีต่ั้งส านักงาน 

(ลา้นบาท) 
ประเภท จ านวน(หุน้) 

 

มลูค่าหุน้ละ 

(บาท) 
8 Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 

ถือหุน้โดย  
บมจ. ดุสิตธานี 
 

 
 

50.00 
 

รับจา้ง
บริหาร 

Rs. 5 mn. สามญั 500,000 Rs.  10 E-9, Connaught House, 
Connaught Place,  
New Delhi – 110001, 
Delhi,  INDIA 

9 
 

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
 

99.99 ประกอบ
กิจการ
โรงแรม 

4 สามญั 400,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

10 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 

 
30.02 

กองทุน
รวม

อสงัหาริม
ทรัพย ์

4,094 หน่วย
ลงทุน 

409.40 10 ชั้น M, G และ 10  
อาคารคิวเฮา้ส์สาทร เลขท่ี 11 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กทม. 10120 

11 DMS Property Investment 
Pvt. Ltd. 
ถือหุน้โดย  
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 

 
 
 

55.00 
 

ประกอบ
กิจการ
โรงแรม 

USD  
38.5 mn. 

สามญั 38,500,000 USD 1 Level 2, Orchid Maage’, 
Ameer Ahmed Magu, Male’, 
Maldives 

12 Dusit USA Management Inc. 100.00 รับจา้ง
บริหาร 

USD 
40,000 

สามญั 40,000 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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2. ปัจจัยความเส่ียง 

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญต่อปัจจยัความเส่ียงต่างๆ มากมาย ทั้งความเส่ียงจากการประกอบ

ธุรกิจของบริษทัเอง และความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ  

อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั และมีผลท าให้บริษทัไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานได ้

บริษทัจึงไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการความเส่ียง โดยไดเ้ร่ิมศึกษากรอบในการ

บริหารความเส่ียงและด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์กรตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งได้

ก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร โดยมีการจดัตั้งแผนกบริหารความเส่ียง                         

และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงทั้งองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความเส่ียงท่ีได้กล่าวถึงในเอกสารฉบบัน้ีแล้ว ยงัมีความเส่ียงอ่ืนๆ          

ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยท่ีบริษทัยงัไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี หรือ เป็นความเส่ียงท่ีบริษทัมีความเห็นในขณะน้ีวา่ไม่มี

ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการประกอบการหรือการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั้น ผูล้งทุนควรพิจารณา

ปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบดว้ย 

ความเส่ียงหลกัของการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

2.1 ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 

ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ 

 ความเส่ียงจากการบริหารจัดการเพือ่รองรับการขยายธุรกจิ 

ปี 2555 บริษทัยงัคงอยูใ่นช่วงของการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนระยะยาวซ่ึง

ด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 4-5 ปีท่ีผา่นมา  ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและลดความเส่ียงจาก

การท่ีบริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่จากภายในประเทศ โดยมุ่งขยายขอบข่ายการด าเนินธุรกิจรับบริหารโรงแรม

ออกไปยงัตลาดต่างประเทศมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อขยายตลาดให้กบัเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั ซ่ึงเน้นไปท่ี

ภูมิภาคตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  

และภูมิภาคเอเชียใต ้เช่น ประเทศอินเดีย เป็นตน้ เน่ืองจากตลาดเหล่าน้ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีก าลงัซ้ือสูง 

และยงัเป็นตลาดท่ียงัมีศกัยภาพในการเติบโตไดอี้กมาก นอกเหนือจากภูมิภาคดงักล่าวแลว้ ในช่วงปีท่ีผา่นมา

บริษทัยงัเขา้ไปศึกษาตลาดในบางประเทศซ่ึงอยูใ่นท าเลท่ีพิจารณาแลว้มีศกัยภาพท่ีดีส าหรับการขยายธุรกิจรับ

บริหารโรงแรม 
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จากการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ส่งผลให้บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการ

ลงทุนท่ีสูงไม่วา่จะเป็นในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การศึกษาความเป็นไปได ้ และดา้นบุคลากร 

ในขณะท่ีรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บอาจจะยงัไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือมีช่วงห่างของระยะเวลาระหวา่ง

การลงทุนและผลตอบแทนท่ีจะได้รับ  นอกจากน้ีในการขยายธุรกิจดงักล่าวก่อให้เกิดปริมาณและความ

ซบัซอ้นของการบริหารจดัการเพิ่มข้ึนอยา่งมาก ดงันั้นหากการบริหารจดัการและก ากบัดูแลบริษทัและบริษทั

ยอ่ยไม่มีทิศทางกลยุทธ์ท่ีมี ความชดัเจนและสอดคลอ้งกนั  รวมทั้งไม่มีระบบการบริหารจดัการบุคลากรท่ีดี  

อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษทั 

ดงันั้น บริษทัจึงไดมี้การทบทวนและวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัภาวะ
ตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน นอกจากน้ี เพื่อให้มีความชดัเจนและสอดคลอ้งกนักบันโยบาย
การขยายธุรกิจมากยิ่งข้ึน บริษทัจึงไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างสายงาน และสรรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมี
คุณวฒิุและประสบการณ์ทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานของส่วนกลางและ
โรงแรมใหดี้ข้ึน อีกทั้งเป็นการรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต นอกเหนือจากดา้นบุคลากรแลว้ บริษทั
ยงัไดล้งทุนในดา้นระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ีสามารถสนบัสนุนงานทางดา้นการตลาดและงานทางดา้นการ
ปฏิบติัการ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบัโรงแรมคู่แข่งทัว่โลก 
ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกจิ 

 ความเส่ียงจากการรับจ้างบริหารโรงแรม 

ในปี 2554 และ ปี 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับจา้งบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 

1.60  และร้อยละ 1.29 ของรายไดร้วม ตามล าดบั   โดยสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาอยูร่ะหวา่ง  

2-15 ปี บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยรับบริหารจะบอกเลิก

สัญญาก่อนก าหนด หรือไม่ต่อสัญญาหลงัจากหมดอายุสัญญา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวมของบริษทั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัท าสัญญารับจา้งบริหารท่ีมีเง่ือนไขรัดกุมมากข้ึน เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิด

ความเสียหายจากการท่ีคู่สัญญายกเลิกสัญญารับจา้งบริหารก่อนก าหนด 

นอกจากน้ี บริษทัไดต้ระหนกัดีวา่ เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัท่ีเป็นของไทย ยงัมีความแข็งแกร่ง          

นอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัเคร่ืองหมายการคา้ของต่างชาติท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมทัว่โลก จึงไดพ้ยายามวางแผนงาน         

การสร้างเคร่ืองหมายการคา้ใหแ้ขง็แกร่งและเป็นท่ีรู้จกัในตลาดโลก 

 ในปี 2554 และ 2555 บริษทัไดเ้พิ่มกิจกรรมและการลงทุนทางดา้นการตลาด หลงัจากท่ีไดช้ะลอ

กิจกรรมดงักล่าวในปีก่อนหนา้น้ี เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดยไดท้  าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์

ผ่านส่ือต่างๆ ทั้ งส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ รวมทั้ งส่ือออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์  (online และ                     
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e-communications) รวมทั้งยงัคงสร้างเสริมภาพลักษณ์ของบริษทัด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility) อยา่งต่อเน่ือง 

และหลงัจากท่ีบริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก Preferred Hotel Group (PHG) ในปี 2552 ซ่ึง PHG เป็น

กลุ่ม ท่ีมีเครือข่ายส านกังานขายกวา่ 29 แห่งครอบคลุมไปยงัภูมิภาคต่างๆทัว่โลก และยงัมีระบบสนบัสนุน

การขายเขา้ไปยงักลุ่มบริษทัขา้มชาติในอเมริกาและยุโรปซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกคา้ส าคญั (Key Market 

Segment) ท่ีดุสิตยงัตอ้งการเจาะตลาดเขา้ไป โดยตั้งแต่ตน้ปี 2553 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมในระบบการด าเนินงาน

ของ PHG อยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับท่ีดีในช่วงท่ีผา่นมา  นอกจากน้ี ทางดา้นการบริหารรายได ้(Revenue 

Management) บริษทัได้พฒันาระบบการจดัการช่องทางการจ าหน่าย (Channel Management System)           

เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดผ่านตวัแทนขายออนไลน์ (Online Travel Agencies) และการส่งขอ้มูล

ข่าวสารทางอิเล็คทรอนิกส์   (E-Distribution) ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.dusit.com และในไตรมาสสุดทา้ย

บริษทัไดติ้ดตั้งระบบใหม่ส าหรับการส ารองห้องพกั (Central Reservation System) และระบบจดัเก็บขอ้มูล

ลูกคา้ (Customer Relation Management System) ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นการตลาด

และการขาย 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

นอกเหนือจากการขยายการรับจา้งบริหารโรงแรม บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุน

ในโครงการใหม่ๆ ท่ีมีผลตอบเเทนดี อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสนบัสนุนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของบริษทั

และบริษทัยอ่ยใหเ้ติบโตยิง่ข้ึน ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดมี้การศึกษาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศ                         

และต่างประเทศหลายโครงการ โดยไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กนัไป 

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบแลว้ ในการลงทุนดงักล่าว

บริษทัยงัมีความเส่ียง เช่น การยอมรับจากลูกคา้ รายได้ท่ีไม่เเน่นอน การเปล่ียนเเปลงของค่าก่อสร้าง รวมทั้ง 

ค่าใชจ่้ายก่อนการเปิดอยา่งเป็นทางการ เป็นตน้ 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัและบริษทัย่อยไดว้่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเอกชนท่ีมี

ช่ือเสียงและมีความช านาญในแต่ละดา้นให้เขา้มาศึกษาขอ้มูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ (Feasibility Study) ก่อนท่ีจะน าผลการศึกษามาประกอบการตดัสินใจลงทุนในแต่ละโครงการ

โดย คณะกรรมการบริหารผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการลงทุนต่างๆ ให้ผลตอบเเทนอยู่ในระดับ             

ท่ีน่าพอใจเเละสามารถเพิ่มมูลค่าโดยรวมใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย 
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 ความเส่ียงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์และพฒันาโรงแรม 

ส าหรับธุรกิจโรงแรม การปรับปรุงอาคาร รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม 

(Renovation) มีความจ าเป็นอยา่งมาก บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงและพฒันาโรงแรมในเครือของบริษทั

และบริษทัยอ่ย อยูเ่ป็นระยะ ๆ และมีการวางแผนการปรับปรุงคร้ังใหญ่ (Major Renovation) ทุก 5-7 ปี  ทั้งน้ี

เพื่อรักษาระดบัมาตรฐานของโรงแรมให้อยูร่ะดบั 5 ดาว และ 4 ดาว  รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพของ

โรงแรมใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจระดบัเดียวกนัได ้

บางคร้ังการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมบางแห่งไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแบบ เน่ืองจากขอ้จ ากดั             

ของโครงสร้างเดิม  ท าใหต้อ้งมีการปิดปรับปรุงเป็นส่วนๆ ในขณะท่ียงัมีการเปิดให้บริการลูกคา้  จึงอาจเกิด

อุปสรรคต่อการท างานและท าให้งานแล้วเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางด้านลบ                        

ต่อการให้บริการและช่ือเสียงของโรงแรม  นอกจากน้ีการท่ีไม่สามารถควบคุมงบประมาณการปรับปรุงให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดได ้ ยงัเป็นปัจจยัเส่ียงอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายของบริษทัและบริษทัย่อย

เพิ่มข้ึน และมีผลท าให้ก าไรและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อยลดลงในท่ีสุด  อย่างไรก็ตาม 

หลงัจากท่ีบริษทัและบริษทัย่อยได้วางระบบและแผนการด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานส าหรับงานการ

ปรับปรุงโรงแรม ท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถลดปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

จากงานปรับปรุงโรงแรมไดม้าก รวมทั้งไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ และอยู่ภายใตง้บประมาณ ตามระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว ้

ในปี 2555 บริษทัไดใ้ชง้บประมาณลงทุนเพื่อปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรมไปกวา่ 256 ลา้นบาท  

รวมทั้งยงัคงให้ความส าคญักับการปรับปรุงระบบป้องกันไฟและระบบรักษาความปลอดภยัในอาคาร                

รวมไปถึงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีมีความจ าเป็นต่อการให้บริการลูกคา้  ส่วนโครงการ

ปรับปรุงตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร  งานปรับภูมิทศัน์โดยรอบอาคาร สามารถด าเนินการแลว้เสร็จได้

ตามก าหนด  ทั้งน้ี ในการพิจารณาโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรมแต่ละแห่งนั้น บริษทัไดพ้ิจารณา

ถึงความเหมาะสมของโครงการ ภาวะตลาด และมูลค่าของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บควบคู่กนัไป 

 ความเส่ียงด้านการเงิน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินจ านวน 1,323  

ลา้นบาท เป็นวงเงินกูข้องบริษทั Philippine Hoteliers, Inc. จ านวน 510 ลา้นเปโซ เพื่อใช้ปรับปรุงโรงแรม    

ดุสิตธานี มะนิลา ก าหนดช าระคืนตั้งแต่ กุมภาพนัธ์ 2552 ถึง กุมภาพนัธ์ 2558  และเป็นเงินกูร้ะยะยาวของ
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บริษทัยอ่ยเพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ วงเงิน 41.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ก าหนดช าระคืน

ตั้งแต่ กนัยายน 2556 ถึง มิถุนายน 2561 

  ในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวสกุลเปโซ และสกุลเหรียญสหรัฐ บริษทัไดต้กลงกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน

ว่าตลอดอายุสัญญาการกูเ้งิน จะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ1.75 ต่อ 1 

ตามล าดบั ดงันั้นหากบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนดงักล่าวตามสัญญาได ้เจา้หน้ีมีสิทธิระงบัการให้กูย้ืม

เงินเเละ ถือว่าเงินกู้ทั้งหมดถึงก าหนดช าระทนัที ซ่ึงจะมีผลต่อสภาพคล่องและฐานะการด าเนินงานของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย  

  อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพียง 0.85   

ต่อ 1 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัท่ีจะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 1 ต่อ 1  

2.2 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 

 ความเส่ียงในด้านการแข่งขันและการเพิม่ขึน้ของคู่แข่ง 

ห้องพัก   ธุรกิจโรงแรมในหลายๆ แห่งมีการแข่งขนัสูง โดยกลุ่มบริษทัตอ้งแข่งขนักบัโรงแรมทั้งใน

ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และโรงแรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงคู่แข่งหลายรายเป็นเครือโรงแรมท่ีมีเครือข่าย

ต่างประเทศ รวมทั้งท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีดีกว่า นอกจากน้ี เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ (Serviced Apartments)             

หรือแมก้ระทัง่โรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แห่งไดท้  าการเปล่ียนรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ โดยจดัสรร

หอ้งจ านวนหน่ึงไวส้ าหรับบริการผูท่ี้ตอ้งการพกัระยะสั้น ซ่ึงจะส่งผลท าให้ธุรกิจดงักล่าวเป็นคู่แข่งในธุรกิจ

โรงแรมเช่นกนั ดงันั้น การเขา้มาของคู่แข่งในแต่ละประเภทและในแต่ละแหล่ง ท าให้จ  านวนห้องพกัเพิ่ม            

มากข้ึนกวา่ความตอ้งการ และอาจท าใหส่้วนแบ่งทางการตลาดลดลง 

ห้องอาหาร  ปัจจุบนัมีร้านอาหารนอกโรงแรมเกิดข้ึนมากซ่ึงมีประเภทอาหาร รูปโฉม และระดบั

บริการท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึนท าให้ส่วนแบ่งการตลาดดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมได้

กระจาย ไปดว้ย 

ทั้ง 2 กรณีดงักล่าวบริษทัและบริษทัย่อยมีแนวทางท่ีจะลดความเส่ียง โดยการเน้นการให้บริการแก่

ลูกค้าให้เกิดความประทบัใจเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว ้ท าการตลาดในการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ โดยมี 

Promotion และ Packages เพื่อดึงดูดลูกคา้ในส่วนห้องพกัและห้องอาหาร และมีการพฒันาบุคลากรโดยจดั

ฝึกอบรมใหมี้ความรู้ดา้นบริการอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของธุรกิจ การปรับปรุงโรงแรมให้มีความ

ทนัสมยั และอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการควบคุมตน้ทุนการด าเนินการเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนั 
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 ความเส่ียงจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิการเงินโลก 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2555 ยงัคงอยูใ่นช่วงชะลอตวั โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศใน

กลุ่มสหภาพยุโรปหลายประเทศท่ีประสบกบัปัญหาหน้ีสาธารณะจ านวนมหาศาล และไม่เพียงแต่จะสร้าง

ความตึงเครียดให้กบัเศรษฐกิจยุโรปจนหลายประเทศถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือเพิ่มเติม แต่ยงัสร้าง

ปัญหาลุกลามไปยงัวงจรเศรษฐกิจทัว่โลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีความเช่ือมโยงกนัทาง

ธุรกรรมการเงินกบักลุ่มสหภาพยโุรป  โดยหลายฝ่ายมองวา่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาน่าจะทรงตวั ในขณะ

ท่ีปัญหาอตัราการวา่งงานยงัอยูใ่นระดบัสูง ถึงแมว้า่การขยายตวัท่ีแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศท่ี

ก าลงัพฒันาจะถูกมองว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลกให้ฟ้ืนตวั แต่ก็น่าจบัตามองเน่ืองจาก

การคา้และการลงทุนยงัคงตอ้งพึ่งพาสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั 

หลายฝ่ายมีความเห็นวา่ยงัมีสัญญาณท่ีแสดงวา่เศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอตวัต่อไป หรืออาจเติบโตใน

อตัราท่ีเช่ืองชา้และค่อนขา้งเปราะบาง เน่ืองจากยงัคงมีความผนัผวนจากปัจจยัเส่ียงในเร่ืองของอตัราเงินเฟ้อ 

ราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีผนัผวน อตัราการว่างงาน และความผนัผวนของ

ค่าเงิน เป็นตน้  

ส าหรับประเทศไทยนั้น ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรมก็ได้รับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกเช่นกนั อยา่งไรก็ดี ในปี 2555 มีแนวโนม้ดีข้ึนเป็นล าดบั ซ่ึงสังเกตไดจ้ากจ านวนนกัท่องเท่ียว

และนักธุรกิจชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศในปีน้ีเพิ่มสูงข้ึนจากปีท่ีผ่านมาจ านวนมาก ซ่ึงเป็น

ตวักระตุน้ใหค้วามตอ้งการสินคา้และบริการ ส าหรับภาคการส่งออกและการท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน และคาดวา่

ในปีหนา้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน่าจะปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

การเกิดภยัธรรมชาติ  เช่น พาย ุ อุทกภยั และแผน่ดินไหว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมเเละ

การท่องเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ภยัธรรมชาติท่ีเกิดทวีความรุนแรงมากข้ึน และยากท่ี

จะคาดการณ์ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาท าประกนักบับริษทัประกนัภยัท่ีมีความมัน่คงและ         

มีช่ือเสียง  โดยจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเพิ่มเง่ือนไขความคุม้ครองให้มีความครอบคลุม

มากข้ึน รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption)  เพื่อชดเชยรายไดท่ี้ตอ้งเสียไปให้

เพียงพอ นอกจากน้ียงัจดัท าประกนัคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัลูกคา้หรือบุคคลท่ี 3 (Third Party 

Liability) โดยปัจจุบนัจดัท าเป็นกรมธรรม์ร่วมกันส าหรับโรงแรมในเครือทัว่โลก (Global Liability 

Insurance) ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี  รวมทั้ง
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ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั (Insurance Committee) เพื่อพิจารณาประเด็น

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าประกนั นอกจากน้ี บริษทัไดมี้มาตรการลดความเส่ียงดว้ยการซกัซ้อมแผนฉุกเฉิน 

และออกเป็นนโยบายเพื่อถือปฏิบติัส าหรับโรงแรมต่างๆ ในเครือดว้ย 

ในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัไดรั้บค่าชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยา่งพอเพียงจากบริษทัประกนัภยัจาก

เหตุการณ์ภยัธรรมชาติท่ีท าความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และท าใหก้ารด าเนินงานของโรงแรมตอ้งหยดุชะงกั   

 ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 

ในช่วงปี 2555 เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวปรับตวัดีข้ึนอย่าง

รวดเร็วและต่อเน่ืองหลังจากเกิดมหาอุทกภยัในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 ต่อไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554                    

แมว้า่ในช่วงตน้ปียงัคงมีผลกระทบจากมหาอุทกภยัต่อเน่ืองมาก็ตาม ประกอบกบัเป็นปีท่ี 2 ท่ีไม่มีปัญหาภาวะ

การเมือง ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ  

ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปีท่ีผา่นมาไดข้ยายตวัต่อเน่ืองเช่นกนั โดยสามารถพิจารณาได้

จากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าประเทศซ่ึงมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน เช่นเดียวกบัจ านวนเท่ียวบินมายงั

ประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัมีสัญญาณท่ีดีเม่ือหลายสายการบินเร่ิมเปิดเส้นทางบินตรงไปยงัจงัหวดั

ท่องเท่ียวหลกัในแต่ละภูมิภาค  

ถึงแมว้า่ ในปีท่ีผา่นมาความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจะลดลง แต่บริษทัและบริษทัยอ่ย

ยงัคงตระหนกัถึงความเส่ียงขอ้น้ีดี และพยายามปรับกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งหาแนวทางการกระจาย

ความเส่ียงโดยการแสวงหาแหล่งรายไดจ้ากภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อไม่ให้การขยายธุรกิจกระจุกตวัอยู่ในประเทศ

หรือเพียงภูมิภาคเดียวเท่านั้น 

 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เป็นเงิน 1,978         

ล้านบาท และอาจจะตอ้งมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม และการลงทุนใน

โครงการต่างๆ  บริษทัอาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัได ้

ในส่วนของการจดัหาแหล่งเงินกู ้บริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการออกหุ้นกูเ้พื่อรองรับ

ไวแ้ลว้เป็นวงเงินจ านวน 5,000 ลา้นบาท โดยในการออกหุน้กู ้บริษทัสามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีไวใ้น

ก าหนดระยะเวลาของหุน้กู ้ซ่ึงจะสามารถลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียได ้
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อยา่งไรก็ตาม บริษทัควบคุมความเส่ียงโดยก าหนดเป็นนโยบายให้บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 1 ต่อ 1 ทั้งน้ี เพื่อไม่ใหบ้ริษทัมีภาระดอกเบ้ียจ่าย และภาระการคืนเงินตน้มากเกินไป 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นทีผ่นัผวน 

บริษทัมีรายได้ส่วนหน่ึงจากโรงแรมในต่างประเทศ เช่นท่ี ฟิลิปปินส์  และ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

รวมถึงโรงแรมท่ีรับบริหารท่ีอยูใ่นต่างประเทศ  ซ่ึงตามสัญญาการบริหารและการตลาดท่ีบริษทัไดท้  าข้ึนนั้น

ระบุให้การรับค่าบริหารเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพียงสกุลเดียว แต่การท าสัญญาขายห้องและการรับช าระ

เงินค่าห้องพกัและค่าแพค็เกจในบางกรณี   อาจก าหนดให้ช าระเป็นสกุลเงินต่างประเทศอ่ืนอีก เช่น ปอนด์

องักฤษ เยน ยโูร ฯลฯ  นอกจากน้ียงัมีการขายผา่นทางเวบ็ไซต ์(Website) ซ่ึงบริษทัจะก าหนดราคาห้องพกั

เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดงันั้น หากค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินสกุลต่างประเทศ จะมีผลให้

บริษทัมีความเส่ียงจากรายไดท่ี้ลดลงเม่ือมีการแลกเปล่ียนสกุลเงินกลบัมาเป็นเงินบาท 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัผลกระทบดงักล่าวยงัมีไม่มากเน่ืองจากรายไดห้ลกัของบริษทัและบริษทัย่อย

เป็นเงินสกุลบาท  บริษทัจึงยงัมิได้มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไว ้ หากบริษทั

พิจารณาเห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนมาก หรือมีแนวโน้มท่ีอาจจะส่งผลกระทบกบัรายไดข้อง

บริษทัอยา่งมีสาระส าคญั บริษทัจะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว 

ในส่วนของภาระเงินกูส้กุลต่างประเทศ ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวนนั้น 

เน่ืองจากแหล่งรายไดท่ี้จะน ามาช าระคืนเงินกูเ้ป็นเงินสกุลเดียวกนั จึงไม่ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว  
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) เร่ิมประกอบธุรกิจโรงแรมตั้ งแต่เดือนกันยายน 2509 ด้วย                       
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั 40 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 80 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 

ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2511 ท าสัญญาเช่าท่ีดิน เน้ือท่ีประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 67.84 ตารางวา                       
กบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยมีอายสุัญญาเช่า 30 ปี ในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2514 ไดเ้พิ่มทุน
จดทะเบียนอีก  40 ลา้นบาท  เป็น 120 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในปี 2522 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
240 ลา้นบาท มูลค่า หุน้ละ 100 บาท  ในปี 2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 360 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2533  บริษทัไดเ้ปล่ียนมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท              
ในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2534  ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 405 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2536 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 5 บาท เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2538 ไดเ้ปล่ียนมูลค่า
หุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2540 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
850 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยขายหุ้นให้ Goldman Sachs & Co ในราคาหุ้นละ 30 บาท คิดเป็นร้อยละ 
31.47 จึงท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้กลุ่มผูบ้ริหารคือกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย เปล่ียนแปลงไปจากเดิมร้อยละ 
49.81 เป็นร้อยละ 39.94 ต่อมาไดมี้การขายหุ้นดงักล่าวบางส่วนให้กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ์  ปิยะอุย ท าให้กลุ่ม                         
ท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ถือหุ้นร้อยละ 49.98 ในปี 2552 กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ขายหุ้นออกบางส่วน          
ท  าใหค้งเหลือหุน้อยูร้่อยละ 49.93 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนประเภทริเร่ิมกิจการโรงแรมในปี 2510 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2513 
ด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี เป็นแห่งแรก ตั้งอยู่บนอาคาร 23 ชั้น มีขนาด 500 ห้อง และตึก 3 ชั้น โดยรอบ          
ซ่ึงมีห้องพกัจ านวน 15 ห้อง ร้านอาหารและห้องประชุม ต่อมา ไดป้รับปรุงเป็นห้องแลนด์มาร์ค (ห้องสูทเล็ก)  
ซ่ึงเป็นการรวมหอ้งมาตรฐานบางส่วนจาก 2 หอ้งเป็น 1 หอ้ง จึงเหลือหอ้งพกัเพียง 285 ห้อง ในปี 2524 ไดส้ร้างอาคาร 
E-wing อีก 1 อาคารโดยมีขนาด 232 ห้อง  รวมเป็นห้องพกัจ านวน 517 ห้อง นอกจากน้ียงัมีอาคารพาณิชย ์11 ชั้น เน้ือท่ี 
13,245.54 ตารางเมตร และพื้นท่ีชั้นใตดิ้น 336 ตารางเมตร  อาคารโรงแรมและอาคารพาณิชยด์งักล่าวตั้งอยูบ่นท่ี
เช่าของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ตามสัญญาเช่าฉบบัลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2509 โดยมีอายุสัญญา
เช่า 30 ปี   นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2516 ซ่ึงครบก าหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2546  และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 
คร้ังๆ ละ15 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ ต่อมา เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม 2545 บริษทัไดล้งนามต่อสัญญาเช่า
ท่ีดินพร้อมอาคารคร้ังท่ี 1  โดยมีระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ
ก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหนา้ 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 ลา้นบาท 
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บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2518 ในปี 2536 
บริษทัไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็น บริษทัมหาชนจ ากดั โดยใช้ช่ือว่าบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)  
และช่ือภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใชช่ื้อยอ่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยว์า่ DTC 

3.1 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
ในปี 2555 มีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญดังนี้ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2555 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 มีมติอนุมติัให้ DMS Property 
Investment Pvt. Ltd. (DMS) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเพิ่มเงินลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์   
3 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากเดิม 77 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 80 ลา้นเหรียญสหรัฐ     

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2555 วนัท่ี 27 เมษายน 2555 มีมีมติอนุมติัให้ DMS ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยกูเ้งินระยะยาวเพิ่ม 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ และเพิ่มวงเงินกูเ้งินระยะสั้นเพื่อใชห้มุนเวียนใน
กิจการอีก 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยให้บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ค ้าประกนัเงินกูส่้วนเพิ่ม
จ านวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงักล่าวให้กบับริษทัย่อย ในส่วนท่ีบริษทั ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จ  ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 และ Coastline Hotels and Resorts Private Limited (Coastline)              
ถือหุน้ร้อยละ 5 รวมเป็นร้อยละ 60 คิดเป็นเป็นจ านวนเงิน 2.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

การท่ีบริษทัค ้าประกนัแทน Coastline ในคร้ังน้ี เน่ืองจาก Coastline ไดท้  าสัญญากบับริษทั 
ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) ไวว้่า ภายใน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2554           
หาก DMS ท าการกูเ้งินมากกวา่ 40 ลา้นเหรียญสหรัฐ Coastline มีสิทธิท่ีจะเสนอขายหุ้นท่ีตนถือ
อยู่ให้แก่บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) หรือ บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จ  ากดั (มหาชน) มีสิทธิเรียกให ้Coastline ขายหุน้ใหแ้ก่ตนได ้ 
 รายการดังกล่าวเป็นรายการเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์               
แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546  และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                  
ท่ีทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551                
เม่ือค านวณขนาดรายการจากงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  คิดเป็นร้อยละ 1.9               
ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ ซ่ึงนอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาทและนอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสุทธิ บริษทัจึงตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พร้อมสารสนเทศเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการ ซ่ึงไดด้ าเนินการแลว้เม่ือวนัท่ี 
27 เมษายน 2555 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2555 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 
- เปิดบริษทัย่อย Dusit USA Management Inc. ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อรับจา้งบริหาร

โรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทัดงักล่าวจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 
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- ปิดบริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ บริษทั ดุสิตเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร จ ากดั เพื่อลดงานซ ้ าซ้อนโดยไดจ้ด
ทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 และ Dusit Enterprises Company Limited เน่ืองจาก
บริษทัดงักล่าวยงัไม่ไดด้ าเนินกิจการใด ๆ ซ่ึงไดปิ้ดเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2555 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมติัขายท่ีดินกรรมสิทธ์ิของ
บริษทั ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีต  าบลพลา อ าเภอเมืองระยอง (บา้นฉาง) จงัหวดัระยอง เน้ือท่ี 38-0-96 ไร่ โดยใน
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 บริษทัไดด้ าเนินการโอนขายท่ีดินดงักล่าว 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 7/2555 วนัท่ี 20 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติให้บริษัท                
ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) ให้เงินกูย้ืมแก่ DMS (Shareholder Loan) ในสัดส่วน 
ร้อยละ 60 ของจ านวนเงิน 2.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงิน 1.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยเร่ิมทยอย
ใหกู้ต้ ั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 และคิดดอกเบ้ียอตัรา LIBOR 6 เดือน + 3.425% ต่อปี หรือไม่นอ้ยกวา่
ท่ีบริษทัช าระต่อสถาบนัการเงิน ก าหนดระยะเวลาให้กู ้2 ปี รายการดงักล่าวเป็นรายการเก่ียวโยงกนั 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19  พฤศจิกายน 2546  
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการ             
ที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 เมื่อค านวณขนาดรายการจากงบการเงินรวม ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2555  คิดเป็นร้อยละ 1.07  ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ ซ่ึงหากรวมรายการที่เกิดข้ึน
ในระหวา่ง 6 เดือน ตามที่บริษทัไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี                
27 เมษายน 2555 จ านวนร้อยละ 1.90 ขนาดรายการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 2.97 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ ซ่ึงนอ้ยกวา่ ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยที์่มีตวัตนสุทธิ บริษทัจึงตอ้งขออนุมตัิจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่ตอ้งขออนุมตัิที ่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการท ารายการดงักล่าว               
และรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดด้ าเนินการแลว้เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2555 

 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 บริษทัช าระค่าหุ้นคร้ังท่ี  2 ให้กบั Dusit Bird Hotels Private Limited จ านวน 
450,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ INR 10  เป็นจ านวนเงิน INR 4,500,000  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2555 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 มีมติอนุมติัในหลกัการให้เปิด
บริษทัยอ่ยในประเทศไทย และให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวเขา้ร่วมลงทุนในบริษทัร่วมทุนท่ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในอตัราร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน 30 ลา้นหยวน เพื่อให้บริษทัร่วมทุนดงักล่าว
ประกอบกิจการรับบริหารโรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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รางวลัทีดุ่สิตอนิเตอร์เนช่ันแนลได้รับในปี 2555 
1. Dusit Thani Laguna Phuket and Dusit Thani Hua Hin recognized by EarthCheck 

โรงแรมดุสิตธานี ลากุน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบั Silver 
จาก The world’s leading certifier of travel and tourism organization แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็น
องคก์รท่ียดึมัน่ในพนัธกิจเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
2. dusitD2 and Royal Princess in Chiang Mai win “Nice Hotel Programme” Gold Status 
 โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ ไดรั้บรางวลั “Nice Hotel 
Programme (Gold Status)” จากเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ ในฐานะท่ีเป็นสถานประกอบการท่ีถูก
สุขอนามยั  
3. Dusit Thani Pattaya receives recognition making World No Tobacco Day 2012  

โรงแรมดุสิตธานี พทัยา เป็นโรงแรมเดียวในประเทศไทยท่ีไดรั้บรางวลั “Award of Recognition” 
จากมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี ในงานวนังดสูบบุหร่ีโลก จากความมุ่งมัน่ในการสนบัสนุน
นโยบายลดการสูบบุหร่ี  
4. Dusit Thani Laguna Phuket voted one of Top Ten Family Resorts 2012 

โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ไดรั้บการลงคะแนนใหเ้ป็นหน่ึงในสิบรีสอร์ทส าหรับครอบครัว
ท่ีดีท่ีสุดจากผูอ่้าน Australian travel publication Holidays with Kids  
5. Dusit Thani Laguna Phuket is one of T+L’s ‘500 World’s Best Hotels’ Two years running 

โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ไดรั้บการลงคะแนนใหเ้ป็นหน่ึงในหา้ร้อยโรงแรมท่ีดีท่ีสุดใน
โลกจากผูอ่้าน Travel+Leisure เป็นปีท่ีสองติดต่อกนั 
6. dusitD2 baraquda Pattaya และ Dusit Thani LakeView Cairo receives 2012 TripAdvisor 

Certificate of Excellence 
โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูดา้ พทัยาและโรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร ไดรั้บรางวลั “Certificate of 

Excellence” ประจ าปี 2555 จาก TripAdvisor ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีจะใหเ้ฉพาะโรงแรมท่ีไดรั้บค าวิจารณ์
โดดเด่นจากนกัท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอและมีโรงแรมท่ีมีคุณภาพทัว่โลก 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
โครงสร้างการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
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บ. ดุสิต  
เวลิด์วายด ์

 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

 

กองทุนรวม
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หมายเหตุ:           
1. บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์  เม่ือวนัท่ี                   

7 สิงหาคม 2550  
2. บ. ดุสิตเวลิด์วายด ์จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2551 
3. Dusit Overseas Co., Ltd. จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2551 
4. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ เกิดจากการควบรวมกิจการระหวา่ง บมจ.รอยลั ปร๊ินเซส และ บ.ดุสิต

โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โดย บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่า
ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552 

 ทั้งน้ี บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ มีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเป็นกรรมการของบมจ.ดุสิตธานี 
ดงัน้ี 
 

ช่ือ 
สัดส่วนการถือหุ้นใน                   

บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ (%) 
1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย    1.76 
2. นายชนินทธ์ โทณวณิก       0.00005 
3. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 0.01 
4. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ   0.00001 
5. บ.ไทยประกนัชีวิต ซ่ึงนางวรางค ์ไชยวรรณ เป็นผูบ้ริหาร 8.63 

 

5. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 
6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจดัการเป็น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2553 
7. DMS Property Investment Pvt. Ltd. จดัตั้งท่ีสาธารณรัฐมลัดีฟส์ เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2554 
8. บริษทั ดุสิตเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร จ ากดั จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 
9. Dusit Enterprises Co., Ltd. ปิดเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 
10. Dusit USA Management Inc. จดัตั้งท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

 ธุรกิจหลักของ บมจ. ดุสิตธานี คือ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการ
ด าเนินการภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ (แฟรนไชส์) โดยธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการภายใตช่ื้อบริษทัอ่ืนๆ ดงัน้ี   

บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

ธุรกจิโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจา้ของและบริหารโรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ  และ                
ดุสิตธานี พทัยา  

- เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับโรงแรม ไดแ้ก่ “ดุสิตธานี”  “ดุสิต
ปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู”  “ดุสิตเดวาราณา”  และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 

- เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับสปา ไดแ้ก่ “เทวารัณย ์สปา” 
“น ้า สปา” “DVN Spa” “d v n urban” และ “dvn” 

- รับจา้งบริหารโรงแรมภายใตบ้ริษทัยอ่ย 6 แห่ง เป็นโรงแรมภายใต ้          
บ.ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์3 แห่ง ไดแ้ก่ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หวัหิน และภายใต ้บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพ
เพอร์ต้ีส์ 3 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปร๊ินเซส 
โคราช และรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 

- รับจา้งบริหารโรงแรมภายในประเทศ  2 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตไอส์แลนด ์          
รีสอร์ท เชียงราย และดุสิตดีทู บาราคูดา้ พทัยา  

- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในต่างประเทศ 1 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตธานี 
อาบูดาบี 

Philippine Hoteliers, Inc. - เป็นเจา้ของโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ดุสิตธานี มะนิลา            
ซ่ึงบริหารงานโดย บ.ดุสิต เวิลด์วายด ์

 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  
 

- เกิดจากการควบรวมกิจการระหวา่ง บมจ. รอยลั ปร๊ินเซส และ             
บ. ดุสิต โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552 

- เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ “รอยลัปร๊ินเซส”  
- เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
-  เป็นเจา้ของโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่  ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
และ ดุสิตปร๊ินเซส โคราช   

- ให ้แฟรนไชส์โรงแรม 4 แห่ง ไดแ้ก่   ปทุมวนั ปร๊ินเซส   เบลแอร์ ปร๊ินเซส   
แกรนดไ์ชน่า ปร๊ินเซส และ รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจา้งบริหารโรงแรมในต่างประเทศท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 3 แห่ง

ไดแ้ก่ ดุสิตธานี เจดดา้ ดุสิตธานี ไหหนาน และดุสิต เดวาราณา ไหหนาน  
- รับจา้งบริหารโรงแรมในต่างประเทศไดแ้ก่ ดุสิตธานี ดูไบ รวมถึง 
อพาร์ทเมน้ท ์(Unfurnished) ณ ดุสิตธานี ดูไบ เพิร์ลโคสต ์พรีเมียร์  
โฮเทล็ อพาร์ทเมน้ท ์และ ดุสิตธานี เลคววิ ไคโร 

- ใหแ้ฟรนไชส์โรงแรม 1 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ ดูไบ มารีน่า 
Dusit Bird Hotels Private Limited - กิจการร่วมทุนระหวา่ง บมจ. ดุสิตธานี และ Bird Hospitality Services 

Private Limited ประเทศอินเดีย ด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมใน

ประเทศอินเดีย 

- รับจา้งบริหารโรงแรมซ่ึงจะเปิดในประเทศอินเดีย ไดแ้ก่ ดุสิตธานี กวั             

ดุสิตดีทู นิวเดลี  ดุสิตเดวาราณา นิวเดลี  ดุสิตเดวาราณา ชยัปุระ            

และดุสิตเดวาราณา ฤษีเกศ ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งพฒันาโครงการ  

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ - เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบกิจการโรงแรม          

ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หวัหิน เพื่อ

รองรับการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี 

- เป็นเจา้ของโรงแรม 2 แห่งไดแ้ก่  ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต และดุสิต         

ดีทู เชียงใหม่  

- เป็นเจา้ของสิทธิการเช่าท่ีโรงแรม ดุสิตธานี หวัหิน  

DMS Property Investment Private 
Limited 

- เป็นเจา้ของโรงแรม ดุสิตธานี มลัดีฟส์ ซ่ึงบริหารงานโดย บ. ดุสิต 

เวลิด์วายด์ 

Dusit USA Management Inc. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีมลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อ

รับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ธุรกจิอืน่ที่เกีย่วข้อง 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจใหเ้ช่าส านกังานช่ือ อาคารพาณิชย ์

ดุสิตธานี  
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์  (เดิมช่ือ 
บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชัน่แนล) 

- ลงทุนในบริษทัต่างๆ  

บ. เทวารัณย ์สปา - ประกอบธุรกิจสถานบริการดา้นสุขภาพ (Spa) 

วทิยาลยัดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวทิยาลยัดา้นการบริหารและการจดัการโรงแรม 

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนดา้นศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝ์ร่ังเศส 

บ. ดุสิตเวลิด์วายด์ - เป็นส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค ซ่ึงใหบ้ริการในการบริหารโรงแรม

แก่วสิาหกิจในต่างประเทศเช่น ดุสิตธานี มะนิลา  ดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

และโรงแรมภายใตก้ารบริหารของ Dusit Oversea Co.,Ltd. 

- ใหบ้ริการดา้นการตลาดทั้งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ

ส าหรับวสิาหกิจในเครือ  
 

3.2 การประกอบธุรกจิ 
3.2.1 โรงแรม 
ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจดา้นโรงแรมและใหบ้ริการอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมดงัน้ี 
ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีห้องพกัจ านวน 517 ห้อง ให้บริการห้องพกั 

อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและการจดังานส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัในโรงแรม และแขกทัว่ไป โรงแรมตั้งอยู่
บนท่ีดินซ่ึงเช่าจากส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยมีสัญญาเช่าในช่วงแรกเป็นระยะเวลา 30 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน  2516  ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2546   บริษทัไดรั้บสิทธิในการต่อสัญญาเช่าท่ีดินไดอี้ก 2 คร้ัง 
คร้ังละ 15 ปี โดยบริษทัไดต่้อสัญญาเช่าส าหรับช่วง 15 ปีแรกโดยสัญญามีอายุตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

- โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มีห้องพกัจ านวน 457 ห้อง 
ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจัดงานส าหรับแขกผูเ้ข้าพกัในโรงแรม และ           
แขกทัว่ไป โรงแรมตั้งอยูบ่นท่ีดินซ่ึงเช่าจากบริษทั สิริพทัยา จ ากดั โดยสัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2537            
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อน่ึง ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัไดท้  าการต่อสัญญาเช่าท่ีดินล่วงหนา้เป็นเวลาอีก  
10 ปี โดยไดย้กเลิกสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัเดิมและท าสัญญาเช่าฉบบัใหม่ ซ่ึงไดท้  าการจดทะเบียนท่ีส านกังานท่ีดิน
จงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2549 สัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549  ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570 
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ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ จ ากดั (มหาชน) 
- โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ ตั้งอยูบ่ริเวณถนนชา้งคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว           

มีหอ้งพกัจ านวน 198 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง 
- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ตั้งอยูบ่ริเวณถนนศรีนครินทร์  กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว       

มีหอ้งพกัจ านวน 198 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง 
- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดันครราชสีมา เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว มีห้องพกั

จ านวน 186 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง 
ภายใต้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 วตัถุประสงค ์

ในการจัดตั้ งบริษทัข้ึนเพื่อประกอบกิจการโรงแรมเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี โดยบริษทัดงักล่าวไดเ้ช่าโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี           
ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าดุสิตธานีท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ และสิทธิการเช่า (Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน มาเพื่อด าเนินการ 

ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)  
 วนัท่ี 21ธนัวาคม 2553 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี ซ่ึงมีขนาด 
4,094 ลา้นบาท โดยบริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 
บริษทัไดโ้อนกิจการของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และจดสิทธิการเช่าโรงแรม
ดุสิตธานี หวัหิน ใหก้บักองทุนรวม  

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทย             
ร่วมสมยัมีห้องพกัจ านวน 226 ห้อง และวิลล่าส่วนตวัจ านวน 28 หลงั ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม 
ห้องประชุมและการจดังานส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัในโรงแรม บริษทัได้เขา้ซ้ือกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 
ภูเก็ต โดยวิธีการประมูลจากบริษทั ลากูน่า  รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน
มูลค่า 2,715 ลา้นบาท และไดโ้อนกิจการดงักล่าวใหก้องทุนรวมเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัทั้งส้ิน 131 ห้อง 
ภายใตบ้รรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นไทย  

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบ                  
รีสอร์ท มีห้องพกัจ านวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดังานส าหรับ
แขกผูเ้ขา้พกัในโรงแรม และแขกทัว่ไป 
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ภายใต้ Philippine Hoteliers, Inc. 
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ตั้งอยู่

กลางกรุงมะนิลาในเขต Makati City มีหอ้งพกัจ านวน 538 หอ้ง 
ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited 
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

ตั้งอยู ่ท่ีเกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมลัดีฟส์ มีวลิล่า จ านวน 100 วลิล่า 
3.2.2 ธุรกจิให้เช่าส านักงาน 
บมจ. ดุสิตธานี ด าเนินธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่าเป็นส านักงาน  โดยอาคารตั้ งอยู่บนพื้นท่ีซ่ึงเช่า               

จากส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ติดกบัอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นอาคารส านกังาน
ขนาด 11 ชั้น ผูเ้ช่าเป็นบริษทัต่างๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพื้นท่ีภายในอาคารทั้งหมด 
13,245.54  ตารางเมตร และพื้นท่ีชั้นใตดิ้น 336 ตารางเมตร 

3.2.3 ธุรกจิรับบริหารโรงแรม 
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั แบ่งเป็น 5  เคร่ืองหมายการคา้ คือ 
1. “ดุสิตธานี”  ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมระดบั 5 ดาวภายใตช่ื้อ “ดุสิตธานี” ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมาย

การคา้ของบริษทั ธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการให้ใชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ “ดุสิตธานี” ภายใตก้ารควบคุมมาตรฐาน
การให้บริการของบริษทั (Franchise) โดยสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมและการให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการคา้
ภายใตช่ื้อ “ดุสิตธานี” ทั้งหมดอยูภ่ายใต ้บมจ. ดุสิตธานี อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การปรับโครงสร้างเพื่อความ
สะดวกและคล่องตวัในการปฏิบติังานโดยปี 2543 บริษทัไดม้อบหมายให้ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บริหาร
โรงแรมของบริษทั 3 แห่ง คือโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พทัยา และโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน                  
โดยก าหนดใหมี้สัญญาการบริหารและค่าตอบแทนระหวา่งกนั  นอกจากน้ี บริษทัไดโ้อนสิทธิ และหนา้ท่ีในการ
รับบริหารโรงแรมอีก 5 แห่ง ให้แก่ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โดยมีโรงแรม 2 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย และ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมอีก 3 แห่ง 
ด าเนินการในต่างประเทศ ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา (ฟิลิปปินส์) โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ (สหรัฐอาหรับ            
เอมิเรตส์) และ โรงแรมดุสิต อินยาเลค (พม่า) ซ่ึงรวมเป็นโรงแรมทั้งส้ิน 8 แห่ง   

ต่อมาในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2549 บริษทัไดท้  าการยกเลิกสัญญารับจา้งบริหารโรงแรม 3 แห่ง ท่ีไดท้  าไว้
กบั บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ก่อนวนัส้ินสุดของสัญญา ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิต
ธานี พทัยาและ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยบริษทัตกลงจ่ายค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาให้แก่ บ.ดุสิต โฮเต็ล 
แอนด์ รีสอร์ท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 146.4 ลา้นบาท ส าหรับสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมอ่ืนๆ ท่ีบริษทัไดเ้คย                 
โอนสิทธิและหน้าที่ในการบริหารให้แก่ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท นั้น บริษทัไดท้  าการยกเลิกและ             
โอนกลบัมาบริหารงานภายใตบ้ริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2550 เป็นตน้ไป 

ในปี 2550 บริษทัไดล้งนามในสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร อียปิต์  



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 24 

ในปี 2551 บริษทัไดย้กเลิกสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมดุสิต อินยาเลค (พม่า) และไดโ้อนสัญญารับจา้ง
บริหารโรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร อียิปต์ ไปให้ Dusit Overseas Co., Ltd. รวมทั้งไดล้งนามในสัญญา                  
แฟรนไชส์ ในโครงการ Chatrium Suites-Bangkok, A Dusit Thani Hotels Partner อีกทั้งยงัไดล้งนามในสัญญา
รับจา้งบริหารโรงแรมดงัต่อไปน้ี 

- โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
- โรงแรมดุสิตธานี ปาลม์ จูเมราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ในปี 2552 บริษทัได้โอนสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา (ฟิลิปปินส์)ให้กบั บ.ดุสิต       

เวลิด์วายด ์และ Dusit Overseas Co., Ltd. ไดล้งนามในสัญญารับจา้งบริหารโรงแรม “ดุสิตธานี ซนัยา่”  (ปัจจุบนั
เปล่ียนช่ือเป็น “ดุสิตธานี ไหหนาน”) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และโรงแรม  “ดุสิตธานี เจดดา้” ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย นอกจากน้ี บริษทัไดท้  าการยกเลิกสัญญารับจา้งบริหารของโรงแรมดุสิตธานี ปาล์ม จูเมราห์ (สหรัฐ
อาหรับ เอมิเรตส์)  

บมจ. ดุสิตธานี กบั  Bird Hospitality Services Private Limited ในประเทศอินเดีย ไดท้  าการจดัตั้งบริษทั 
ร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจการรับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย ภายใตช่ื้อ Dusit Bird Hotels Private 
Limited โดยบริษทัดงักล่าวจะด าเนินการบริหารโรงแรมภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ดุสิตธานี” จ านวน 1 ไดแ้ก่ 
โรงแรมดุสิตธานี กวั (Goa) อินเดีย ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ 

ในปี 2553 บริษทัไดล้งนามในสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี  ลากูน่า 
ภูเก็ต และเพื่อความคล่องตวัและความชัดเจนในการด าเนินการ บริษทัได้โอนสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม       
“ดุสิตธานี ดูไบ” ไปให ้Dusit Overseas Co., Ltd. 

ในปี 2554 บริษทั ดุสิต เวิล์ดวายด์ ได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์                
และบริษทัไดย้กเลิกสัญญาแฟรนไชส์ ในโครงการ Chatrium Suites- Bangkok  

ในปี 2555 Dusit USA Management Inc. ไดล้งนามในสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมดุสิตธานี กวม 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

2.  “ดุสิต ปร๊ินเซส”  เดิมการรับจา้งบริหารโรงแรมระดบั 4 ดาว จะใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “รอยลั ปร๊ินเซส”   
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ บมจ. รอยลั ปร๊ินเซส จากการ Re-Branding ท าให้มีการเปล่ียนเคร่ืองหมายการคา้มาเป็น  
“ดุสิต ปร๊ินเซส” ซ่ึงด าเนินการภายใต ้บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   

ปัจจุบนั บริษทัเป็นเจา้ของและบริหารโรงแรมภายใตช่ื้อ “ดุสิต ปร๊ินเซส” 2 โรงแรม ไดแ้ก่ โรงแรม
ดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช  

ในปี 2554 บริษทัไดย้กเลิกสัญญารับบริหารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เกาะชา้ง  และ Dusit Overseas Co., Ltd.          
ไดย้กเลิกสัญญารับบริหารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ซิต้ี เซ็นเตอร์ ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)  

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “รอยลั ปร๊ินเซส” มีโรงแรมระดบั 4 ดาวท่ีบริษทัป็นเจา้ของและบริหาร 1 แห่ง 
ไดแ้ก่ โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส เชียงใหม่  
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ในส่วนของการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการคา้มี 4 โรงแรมได้แก่ โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส โรงแรม              
เบลแอร์ ปร๊ินเซส โรงแรมแกรนดไ์ชน่า ปร๊ินเซส และโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง 

3. “ดุสิตดีทู” บริษทัรับจา้งบริหารโรงแรมภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ดุสิตดีทู” 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรม           
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูด้า พทัยา  ส าหรับโรงแรมดุสิตดีทู นิวเดลี ในประเทศอินเดีย จะเปิด
ด าเนินการในปี 2557 สัญญาอยูภ่ายใต ้Dusit Bird Hotels Private Limited  

ปี 2555 บริษทัไดล้งนามในสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีน่า ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
4. “ดุสิตเดวาราณา” บมจ. ดุสิตธานี และ Bird Hospitality Services Private Limited ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วม

ทุนเพื่อประกอบธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศอินเดียภายใตช่ื้อ Dusit Bird Hotels Private Limited 
บริษทัดงักล่าวจะด าเนินการบริหารโรงแรมภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ดุสิตเดวาราณา” จ านวน 3 แห่งในประเทศ
อินเดีย ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี จะเปิดด าเนินการในปี 2556  ส าหรับโรงแรมดุสิตเดวาราณา ชยัปุระ 
และโรงแรมดุสิตเดวาราณา ฤษีเกศ อยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ  

ในปี 2554 Dusit Overseas Co., Ltd.ไดล้งนามในสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมดุสิตเดวาราณา ไหหนาน 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” ในปี 2553 Dusit Overseas Co., Ltd. ไดรั้บจา้งบริหาร เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” 2 แห่ง ได้แก่ เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์ โฮเท็ล อพาร์ทเม้นท์ ดูไบ  
(สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์) และอพาร์ทเมน้ท ์(Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ (สหรัฐอาหรับ  เอมิเรตส์) 
และบริษทัไดย้กเลิกสัญญาการรับจา้งบริหาร ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ ดูไบมารีน่า (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) แต่ในปี 2554 
ไดล้งนามในสัญญาแฟรนไซส์ แทน 

3.2.4 ธุรกจิอืน่ๆ 
สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) 
ด าเนินการภายใตบ้ริษทัยอ่ย คือ บ. เทวารัณย ์สปา ปัจจุบนัมี 1 สาขา คือ เทวารัณย ์สปา กรุงเทพฯ ท่ีโรงแรม 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ และรับจา้งบริหารสปา 5 แห่ง ไดแ้ก่ ท่ีโรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน โรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสปาในต่างประเทศอีก 2 แห่งท่ีโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

ธุรกจิด้านการศึกษา 
1. วิทยาลยัดุสิตธานี บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากัด (มหาชน) เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตวิทยาลัย

ดงักล่าวเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทดา้นการครัว การท่องเท่ียว  การบริหารโรงแรม 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจโรงแรม  และไดร่้วมโครงการกบั Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ในการ
น าหลกัสูตรดา้นอาหารของ Le Cordon Bleu มาใชร่้วมกบัหลกัสูตรของวทิยาลยัดุสิตธานี 

2. บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั จดัตั้งข้ึนโดยการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
กบั เลอ  กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชัน่แนล ภายใตบ้ริษทัร่วมทุนน้ีไดจ้ดัตั้ง โรงเรียนสอนการประกอบ
อาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ข้ึน ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการใหเ้ปิดท าการเรียนการสอน
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คร้ังแรก เ ดือนกรกฎาคม 2550 โดยทุกหลักสูตรท่ีโรงเ รียนเปิดสอนได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. วิทยาลยัดุสิตธานีไดด้ าเนินการขยายการจดัการศึกษาไปยงัเมืองพทัยา ไดเ้ปิดสอนในปีการศึกษา 2554  
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม                 
และรีสอร์ท สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจดัการไมซ์  
(Mice) และอิเวนท ์(Event) รวมถึงการใหบ้ริการวชิาการอ่ืนๆ  

4. ในปี  2551 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ได้ลงนามให้ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั Lyceum of the 
Philippines University (“LPU”) ตามสัญญาขอ้ตกลง  LPU มอบหมายให้บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)
วางแผนก าหนดแนวทางการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร ได้แก่ การจดัการโรงแรม               
และภตัตาคาร การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร การจดัการบริการโรงแรมเส้นทางเรือส าราญ 
การจดัการศิลปะการประกอบอาหารเส้นทางเรือส าราญ และการจดัการการท่องเท่ียวและการเดินทาง
ต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้ น เช่น การประกอบอาหาร  การบริหารส่วนหน้า  การบริหารงาน
แม่บา้น  และการจดัการเคร่ืองด่ืม เป็นตน้  โดยหลกัสูตรทั้งหมดไดเ้ปิดสอนท่ีมหาวิทยาลยั LPU ทั้ง 4 วิทยาเขต 
ไดแ้ก่ มะนิลา  บาทงักาส์  ลากนู่า และคาวเิต ้ ปัจจุบนัมีนกัเรียนเขา้ศึกษาหลกัสูตรน้ี กวา่ 14,000 คน  

5. ในปี 2555 วิทยาลัยดุสิตธานีได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาท่ีมี ช่ือ                       
ในต่างประเทศดงัน้ี    

5.1 โรงเรียนการโรงแรมชั้นน าของโลก Ecole Hôtelière de Lausanne, Lausanne, Switzerland 
เปิดสอนหลกัสูตรนานาชาติปริญญาตรีดา้นการบริหารโรงแรมและรีสอร์ทโดยนกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตร
น้ีจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรของ Ecole Hôtelière de Lausanne ดว้ย  

 5.2 ASO College Group, Fukuoka, Japan เปิดหลกัสูตรสอนภาษาญ่ีปุ่น 

 5.3 Tsuji Culinary Institute, Osaka, Japan เปิดหลกัสูตรดา้นการประกอบอาหารญ่ีปุ่นใหก้บั

นกัศึกษา 
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3.3   โครงสร้างรายได้ 

แยกตามสายผลติภัณฑ์ 

โครงสร้างรายไดแ้ละโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยในระยะ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
                                                                                 (หน่วย: พนับาท)  

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
 (ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม         
1.1 รายไดค้่าหอ้งพกั 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 732,214 20.34 668,551 17.05 747,939 15.75 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 454,562 12.62 481,997 12.29 540,510 11.38 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ * 86.79 247,447 6.87 184,543 4.70 210,798 4.44 
 4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 36,283 1.01 625,364 15.94 688,399 14.50 
 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 - - - - 180,195 3.79 
รวมรายได้ค่าห้องพกั  1,470,506 40.84 1,960,455 49.98 2,367,841 49.86 

1.2 รายไดค้่าอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม 

1. บมจ. ดุสิตธานี 
2. Philippine Hoteliers, Inc. 

100.00 
88.00 

606,151 
239,511 

16.84 
6.65 

547,295 
232,834 

13.95 
5.94 

645,102 
268,109 

13.58 
5.65 

 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ * 86.79 208,036 5.78 136,142 3.47 159,987 3.37 
 4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 18,083 0.50 332,316 8.47 365,196 7.69 
 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 - - - - 88,764 1.87 

รวมรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่  1,071,781 29.77 1,248,587 31.83 1,527,158 32.16 

1.3 รายไดอ่ื้นๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 55,674 1.55 41,837 1.07 40,959 0.86 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 25,410 0.71 24,220 0.62 23,516 0.49 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ * 86.79 20,585 0.57 13,942 0.36 15,521 0.33 
 4. บ. เทวารัณย ์สปา 99.99 15,161 0.42 21,785 0.55 22,096 0.47 
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ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
 (ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

 5. บ. ดุสิตเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร 99.99 2,641 0.07 2,515 0.06 - - 
 6. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 74,331 2.06 93,708 2.39 96,833 2.04 
 7. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 1,042 0.03 27,573 0.70 28,167 0.59 
 8. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 - - - - 73,730 1.55 
รวมรายได้อื่น ๆ  194,844 5.41 225,580 5.75 300,822 6.33 

รวมรายได้จากธุรกจิโรงแรม  2,737,131 76.02 3,434,622 87.56 4,195,821 88.35 
2. รายไดจ้ากธุรกิจอาคารใหเ้ช่า         
 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 60,174 1.67 57,791 1.47 61,621 1.30 
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  60,174 1.67 57,791 1.47 61,621 1.30 

3. รายไดจ้ากการรับจา้ง 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 44,145 1.22 10,294 0.26 11,354 0.24 
 บริหารโรงแรม 2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ * 86.79 3,500 0.10 4,600 0.12 4,600 0.10 
 3. บ. เทวารัณย ์สปา 99.99 671 0.02 1,022 0.03 - - 
 4. บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 10,365 0.29 1,236 0.03 - - 
 5. Dusit Overseas Company Limited 99.99 23,352 0.65 45,602 1.16 45,081 0.95 
รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม  82,033 2.28 62,754 1.60 61,035 1.29 

4. รายไดอ่ื้น ๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 **171,863 4.77 **297,504 7.59 **340,514 7.17 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 23,098 0.64 15,591 0.40 14,685 0.31 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ * 86.79 * 509,683 14.16  37,511 0.96  49,744 1.05 
 4. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 99.99 276 0.01 256 0.01 58 0.00 
 5. บ. เทวารัณย ์สปา  99.99 1,610 0.05 949 0.02 482 0.01 
 6. บ. ดุสิตเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร 99.99 1 0.00 31 0.00 53 0.00 
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ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
 (ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

 7. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 252 0.01 379 0.01 539 0.01 
 8. บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 13,831 0.38 4,094 0.10 9,270 0.20 
 9. Dusit Bird Hotels Private Limited 50.00 134 0.00 91 0.00 - - 
 10. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 227 0.01 10,994 0.28 13,656 0.29 
 11. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72     1,107 0.02 
รวมรายได้อืน่ ๆ  720,975 20.03 367,400 9.37 430,108 9.06 

รวมรายได้ทั้งหมด  3,600,313 100.00 3,922,567 100.00 4,748,585 100.00 

* บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวมกิจการระหวา่งบริษทั รอยลั ปร๊ินเซส จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ดุสิต 
โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2552 ในปี 2553 มีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 
509.68 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากการขายโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง จ านวน 467.47 ลา้นบาท ก าไรจากการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์โรงแรม
ดุสิตธานี หวัหิน ใหแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) จ านวน 53.56 ลา้นบาท ขาดทุนจากการขายโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่
ใหแ้ก่กองทุนรวม จ านวน 22.41 ลา้นบาท และอ่ืนๆ จ านวน 11.06 ลา้นบาท  

** ปี 2553 รายไดอ่ื้นๆ จ านวน 171.86 ลา้นบาท รวมรายไดสุ้ทธิจากสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขาย จ านวน 34.80 ลา้นบาทเป็นรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายในระหวา่งท่ี
บริษทัไดซ้ื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลาคม 2553 ถึงวนัท่ีโอนเขา้กองทุนรวมในวนัท่ี 23 ธันวาคม 2553 และส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมในอตัราร้อยละ 30 จ  านวน 6.88 ลา้นบาท ปี 2554 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมในอตัราร้อยละ 30.02 จ  านวน 111.81 ลา้นบาท 
และมีก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หอพกัรมณียค์อร์ท ท่ีเชียงใหม่และอุปกรณ์โรงแรมอ่ืนๆจ านวน 39.55 ลา้นบาท และในปี 2555 มีส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนในกองทุนรวมในอตัราร้อยละ 30.02 จ  านวน 106.93 ลา้นบาท และก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 101.11 ลา้นบาท 
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แยกตามโรงแรม 

 โครงสร้างรายไดร้วมจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี ซ่ึงเป็นรายไดร้วมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ไดรั้บรู้รายไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทั ประกอบดว้ย รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดอ่ื้นๆ จากธุรกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 

โรงแรม ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
(ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

   รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 683,031 25.17 799,053 23.61 951,232 22.81 
ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 441,856 16.28 493,863 14.59 526,696 12.63 
ดุสิตธานี หวัหิน บมจ. ดุสิตธานี 100.00 307,249 11.32 295 0.01 824 0.02 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 742,582 27.36 754,643 22.30 847,302 20.31 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   * 98.29/86.79 57,857 2.13 134 0 - - 
รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   * 98.29/86.79 96,027 3.54 791 0.02 - - 
รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   * 98.29/86.79 63,372 2.34 78,849 2.33 85,582 2.05 
ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   * 98.29/86.79 179,284 6.61 164,347 4.85 187,428 4.49 
ดุสิตปร๊ินเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   * 98.29/86.79 86,843 3.20 96,749 2.86 133,172 3.19 
ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 14,190 0.52 354,479 10.47 378,804 9.08 
ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 37,657 1.39 549,844 16.25 605,815 14.53 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 3,788 0.14 91,608 2.71 110,169 2.64 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 - - - - 344,162 8.25 
รายได้รวมจากการด าเนินธุรกจิโรงแรมทีบ่ริษัทในกลุ่มดุสิตธานีเป็นเจ้าของ 2,713,736 100.00 3,384,655 100.00 4,171,186 100.00 

* บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวมกิจการระหวา่งบริษทั รอยลั ปร๊ินเซส จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ดุสิต โฮเต็ล 
แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2552 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายเชิงรุก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกบั           

การบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่งเนน้การขยายกิจการในดา้นการรับบริหารโดย
เพิ่มจ านวนโรงแรมท่ีรับบริหารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัมีแนวโน้มขยายการรับบริหาร
ในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเส่ียงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงกระทบต่อธุรกิจ ในขณะเดียวกัน                   
ยงัได้พิจารณาช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งควบคู่กบัการขยายตวัในการรับบริหาร 
โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการรับบริหารโรงแรมและการลงทุนในกิจการ
โรงแรมในระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 
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4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
4.1 ลกัษณะธุรกจิแต่ละประเภท 
ปัจจุบนัรูปแบบธุรกิจของ”ดุสิตอินเตอร์เนชัน่แนล” แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

1. การบริหารสินทรัพย ์
2. การบริหารโรงแรม และสปา 
3. การศึกษา 
4. การบริหารจดัการส่วนกลาง 

1. การบริหารสินทรัพย์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพยใ์ห้มากท่ีสุดดว้ยการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัอยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และพิจารณาการลงทุนในกิจการโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ปัจจุบนับริษทัเป็นเจา้ของโรงแรม 7 แห่ง ดงัน้ี 
1.1 ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ดุสิตธานี  เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวมีทั้งหมด 4 โรงแรมคือ 
 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มีห้องพกัส าหรับขายจ านวน 517 ห้อง แบ่งเป็น Superior 232 ห้อง Dusit  Club                 

36 ห้อง Junior Suite  (Thai Heritage Suite) 23 ห้อง 2-Bedroom Suite (Princess Suite)  1 ห้อง Deluxe  114  ห้อง                                      
Dusit Grand 107 ห้อง Rattanakosin Suite 2 ห้อง Majesty Suite 1 ห้อง และ Ambassador Suite – 2 bedroom 1 ห้อง               
นอกจากน้ี ยงัให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนาและส่ิงอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ  เช่น สระวา่ยน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop 
ร้านบูติกท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ์ และสินคา้นานาชนิด รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ี               
ช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหวา่งโรงแรมและสนามบิน บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการ                            
รับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็ก บริการตัดผม บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย ์ 
ใหบ้ริการโทรศพัท ์เป็นตน้ 

ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ มีทั้ งนักท่องเท่ียว และนักธุรกิจ มีการจัดประชุมสัมมนา               
จากบริษทัในประเทศไทยและการจดัประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลูกคา้นักท่องเท่ียวจะเดินทางมาในระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงมีนาคม ของปีถดัไปซ่ึงเป็นช่วง High Season  ส่วนระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ซ่ึงเป็น         
ช่วง Low Season จะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมานอ้ย 

 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  มีห้องพกัส าหรับขายจ านวน 457 ห้อง แบ่งเป็น Superior 304 ห้อง 
Cabana 9 ห้อง Suit 2nd Floor 24 ห้อง Dusit Suite 3 ห้อง Dusit Club 58 ห้อง Dusit Grand 42 ห้อง One Bedroom Suite 15 ห้อง                     
Royal & Princess Suite 2 ห้อง นอกจากน้ี ยงัให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุม และสัมมนา                  
และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สนามเทนนิส สระวา่ยน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการ
สุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop ร้านบูติกท่ี รวบรวมผลิตภณัฑ์และสินคา้นานาชนิด รวมทั้ง
ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก  ร้านขายขนม เบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet”  บริการรถ Limousine 
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บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็ก บริการตดัผม บริการ
ซกัอบรีด  รับส่งไปรษณีย ์ ใหบ้ริการโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา  มีห้องพกัส าหรับขายจ านวน 538 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 405 ห้อง 
Dusit Grand 61 ห้อง Presidential Suite 1 ห้อง Corner 23 ห้อง Dusit Club 46 ห้อง Ambassador Suite 2 ห้อง  
นอกจากน้ียงัให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา  และส่ิงอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ  เช่น สระวา่ยน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา ” 
ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึก  ร้านขายขนมเบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine 
ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                  
บริการรับเล้ียงเด็กทารก บริการตดัผม  บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย ์ ให้บริการโทรศพัท์ บริการดูแลรถ 
(Valet Service) บริการทางการแพทย ์(Medical Clinic) เป็นตน้ 

 โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มีห้องพกัส าหรับขายจ านวน 100 วิลล่า แบ่งเป็น Beach Villa           
46 หลงั Water Villa 30 หลงั Ocean Villa 20 หลงั Ocean Pavillion 2 หลงั และ Beach Residence 2 หลงั 
นอกจากน้ียงัให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนยกี์ฬา          
ทางน ้า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา ” ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้
พื้นเมือง และของท่ีระลึก  บริการเคร่ืองบินน ้า (Seaplane) ระหวา่งสนามบินมาเลยแ์ละโรงแรม  

1.2 ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดุสิตปร๊ินเซส และรอยลัปร๊ินเซส  เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ปัจจุบนั    
มี 3 โรงแรม คือ 

 

ล าดับ ช่ือโรงแรม จ านวนห้องพกั 
1 รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 198 
2 ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 198 
3 ดุสิตปร๊ินเซส โคราช 186 

                 

นอกจากน้ี ยงัให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและจดัสัมมนา และ              
ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สระว่ายน ้ า นวดแผนโบราณ และมีสปาในเครือโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส  
ภายใตช่ื้อ “น ้าสปา”  ซ่ึงใหบ้ริการแลว้ท่ี โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช  และยงัมีร้านคา้ยอ่ยจ าหน่ายของท่ีระลึก 
ศูนยบ์ริการธุรกิจ บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการซกัรีด บริการโทรศพัทท์ั้งในและต่างประเทศ 
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหอ้งพกั เป็นตน้ 

 “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” ได้จัดตั้ งทีมงานเพื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ แต่ทั้ งน้ี             
การพิจารณาการลงทุน บริษทัไดค้  านึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและความเส่ียงควบคู่ไปดว้ย 
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2. การบริหารโรงแรมและสปา มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดสายการบงัคบับญัชาและเพิ่มการกระจายอ านาจ 
เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงานและสามารถตดัสินใจไดร้วดเร็ว ซ่ึงจ าเป็นต่อธุรกิจท่ีก าลงัขยายตวั
และมีการแข่งขนัท่ีสูง แต่ทั้งน้ีเพื่อความโปร่งใส และให้เป็นไปตามหลกัการควมคุมดูแลกิจการท่ีดี บริษทั          
ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในการอนุมติัรายการต่างๆ ไวใ้ห้ผูบ้ริหารสามารถด าเนินการได้ภายใน
ขอบเขตอ านาจท่ีไดรั้บ หากรายการใดเกินกวา่อ านาจหนา้ท่ีจะตอ้งด าเนินการขออนุมติัตามขั้นตอนท่ีก าหนด
ไว ้โดยฝ่ายการรับบริหารโรงแรมประกอบดว้ยแผนกต่างๆ ดงัน้ี 

o ฝ่ายปฏิบติัการ 
o ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด 
o ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
o สปา 

หลงัจากมีการ Re-Branding ดุสิตอินเตอร์เนชัน่แนล ไดมี้การจดัท ามาตรฐานของผลิตภณัฑ์ การออกแบบ 
และการบริการส าหรับโรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการค้าไวอ้ย่างชัดเจน โดยเคร่ืองหมายการค้าในธุรกิจ            
โรงแรมของดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบไปด้วย 5 เคร่ืองหมายการค้า ได้แก่ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส”              
“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” โรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการคา้ จะมีเอกลกัษณ์ท่ี          
แตกต่างกันออกไป  เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างและหลากหลายของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม                        
โดยจ าแนกรายละเอียด ท่ีมาของเคร่ืองหมายการคา้ และโรงแรมท่ีอยูภ่ายใตแ้ต่ละเคร่ืองหมายการคา้ดงัน้ี 

1. “ดุสิตธานี” 
เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีรูปแบบการตกแต่งและการบริการซ่ึงมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย                      

ในทุกๆ รายละเอียด กลุ่มลูกคา้หลกัของดุสิตธานีคือ นักธุกิจและนกัเดินทาง ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในชีวิต                    
มีมุมมอง ท่ีกวา้งขวางจากประสบการณ์การเดินทางท่ีไดส้ะสมมา คนกลุ่มน้ีตอ้งการการบริการท่ีเป็นเลิศท่ีสะทอ้นถึง
รสนิยมท่ีเหนือชั้น 

การสรรคส์ร้างดุสิตธานีคือ ความพยายามท่ีจะนิรมิตความสุขสบายแห่งเมืองสวรรคท่ี์มีความเป็นไทย
เป็นเอกลกัษณ์ ให้ทุกผูม้าเยือนได้สัมผสัทุกรายละเอียดของความเป็นดุสิตธานี ทั้งงานศิลปะ ดอกไมป้ระดบั 
และบุคลากร ลว้นแลว้แต่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจทั้งส้ิน 

“สัมผสัแห่งสวรรค์ดั่งนิรมิต” 
 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
 โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
 โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน * 
 โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ** 
 โรงแรมดุสิตไอส์แลนด ์รีสอร์ท เชียงราย 
 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร ประเทศอียปิต ์
 โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
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 โรงแรมดุสิตธานี กวม ประเทศสหรัฐอเมริกา (จะเปิดด าเนินการปี 2556) 
 โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์(จะเปิดด าเนินการปี 2556) 
 โรงแรมดุสิตธานี กวั (Goa) ประเทศอินเดีย (อยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการ) 
 โรงแรมดุสิตธานี ซนัยา่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นโรงแรมดุสิตธานี ไหหนาน 

จะเปิดด าเนินการปี 2557) 
 โรงแรมดุสิตธานี เจดดา้ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (อยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการ) 

หมายเหตุ :    *  เป็นสิทธิการเช่าภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
      **  เป็นโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  

2. “ดุสิตปร๊ินเซส” 
เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ท่ีมีรูปแบบการตกแต่งแบบไทยร่วมสมยั กลุ่มลูกคา้หลกัของเคร่ืองหมาย

การค้าน้ีคือ นักธุรกิจระดับกลาง ซ่ึงแสวงหาความสะดวกสบายจากท่ีพัก และ การบริการท่ีเป็นมิตร               
ความคุม้ค่าของราคา  และนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสัมผสัวฒันธรรม ความเป็นอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆ อยา่งลึกซ้ึง  

ดุสิตปร๊ินเซสให้ความสบายในความคุน้เคยกบัทุกผูม้าเยือนโรงแรมภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ดุสิตปร๊ินเซส 
ทุกแห่งลว้นแต่มีรากฐานและความสัมพนัธ์ท่ียาวนานกบัเมืองนั้นๆ จึงท าให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัพื้นท่ีทอ้งถ่ิน
อยา่งละเอียด และยงัตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกแก่การเดินทางและเท่ียวชมส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ การบริการอยา่งเป็นกนัเอง
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีดึงดูดใหทุ้กกลุ่มลูกคา้ของดุสิตปร๊ินเซสกลบัมาเยอืนอีกดว้ยความประทบัใจ 

 “ผ่อนคลายกับความสบายท่ีคุ้นเคย” 
 

 โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
 โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส * 
 โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง* 
 โรงแรมเบลแอร์ ปร๊ินเซส** 
 โรงแรมแกรนดไ์ชน่า ปร๊ินเซส ** 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใตแ้ฟรนไชส์ ของ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
           **สัญญาแฟรนไชส์ครบก าหนดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
3. “ดุสิตดีทู” 

โรงแรมระดับ 5 ดาวท่ีมีการตกแต่ง และ การบริการท่ีโดดเด่นทันสมัย มีความเป็นเอกลักษณ์  
เฉพาะตวั กลุ่มลูกคา้หลกัของเคร่ืองหมายการคา้น้ีคือ นกัเดินทางยุคใหม่ผูซ่ึ้งเป่ียมไปดว้ยพลงัของวยัท างาน 
และความมั่นใจในความส าเร็จ ไม่ว่าจุดประสงค์ในการเดินทางจะเป็นธุรกิจหรือการพกัผ่อนท่องเท่ียว              
คนกลุ่มน้ีตอ้งการประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ทนัสมยั และเร้าใจในคุณภาพท่ีเป็นเลิศ 
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เอกลกัษณ์ของดุสิตดีทูนั้น เกิดจากการผสมผสานของ 3 องค์ประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์แบบ      
นัน่คือการออกแบบท่ีทนัสมยัท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด การบริการท่ีโดดเด่น และแนวคิดใหม่ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์
ท่ีท าใหทุ้กสัมผสัของ ดุสิตดีทู เตม็ไปดว้ยความประทบัใจ 

โรงแรมแห่งแรกภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตดีทู” ก่อตั้ งข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี 2549                   
ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เป็นโรงแรมท่ีมีเอกลษัณ์ในด้านความสดใสและมีชีวิตชีวา 
รวมทั้งยงัมีความสมยัใหม่และเป็นท่ีน่าประทบัใจ  

“เสน่ห์ของชีวิตท่ีมีสไตล์ในทุกรูปแบบ” 
 โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ * 
 โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูดา้ พทัยา 
 โรงแรมดุสิตดีทู นิวเดลี อินเดีย (จะเปิดด าเนินการในปี 2557) 
 โรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีน่า (จะเปิดด าเนินการในปี 2557) 
 โรงแรมดุสิตดีทู สมุย (อยุร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ) 

หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
4. “ดุสิตเดวาราณา” 
โรงแรมหรูระดบัหกดาว เนน้การบริการท่ีเป็นเลิศ  รูปแบบการบริการเป็นแบบเฉพาะ (customized service) 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสูงสุด กลุ่มลูกคา้หลกัของเคร่ืองหมายการคา้น้ีคือผูท่ี้สรรหาความ
สมดุลของชีวติท่ีแทจ้ริง เพราะความส าเร็จทางการงานและการเงินเพียงอยา่งเดียวนั้น ไม่สามารถท่ีจะน ามาซ่ึง
ความสุขท่ีแทจ้ริงได ้หากขาดความสมบูรณ์ ทางร่างกายและจิตใจ ดุสิตเดวาราณา จึงเปรียบเสมือนสวนสวรรค์
ท่ีใหค้วามร่ืนรมยท์ั้งทางกายและใจอยา่งแทจ้ริง ในความเป็นส่วนตวัอยา่งไม่มีท่ีใดเสมอเหมือน 

“ปลีกความธรรมดา สู่มิติแห่งความร่ืนรมย์” 
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี อินเดีย (จะเปิดด าเนินการในปี 2556)  
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ชยัปุระ อินเดีย (อยุร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ)   
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฤษีเกศ อินเดีย (อยุร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ)   
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ไหหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (จะเปิดด าเนินการในปี 2557) 

5.  “ดุสิตเรสซิเด้นซ์ เซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์” 
ดุสิตเรสซิเด้นซ์ บริการห้องชุดพกัอาศยัระยะยาว พร้อมบริการในมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว            

โดยกลุ่มลูกคา้ของเคร่ืองหมายการคา้น้ีคือ ผูท่ี้สรรหาท่ีพกัอาศยัระยะยาวอันได้แก่ นกัธุรกิจ นักท่องเท่ียว          
ระยะยาว และชาวต่างชาติ ผูพ้  านกัในประเทศนั้นๆ  

การออกแบบ และการบริการจะเน้นถึงการสร้างบรรยากาศความอบ อุ่นให้เปรียบเสมือนบ้านพกั           
อาศยัท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก และการบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัอยา่งแทจ้ริง   
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“ความเป็นอยู่ ท่ีเหนือช้ันเพ่ือชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบ” 
 เพิร์ลโคสตพ์รีเมียร์ โฮเตล็อพาร์ทเมน้ท ์  ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 อพาร์ทเมน้ท ์(Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ ดูไบมารีน่า*     ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
หมายเหตุ :  * เป็นโรงแรมภายใตแ้ฟรนไชส์ ของ บมจ.ดุสิตธานี       
นอกจากธุรกิจโรงแรมแลว้ “ดุสิตอินเตอร์เนชัน่แนล” ตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

อยา่งครบวงจร จึงไดมี้การบริการดา้นสุขภาพ สถานออกก าลงักายในโรงแรมดงัน้ี 
เทวารัณย์ สปา 
เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ท่ีมุ่งสร้างสรรค์ และ พฒันาการบริการด้านสปา ในโรงแรม 

ระดบั 5 ดาว โดยเน้นความพิถีพิถนัในทุกขั้นตอนของการบริการ เทวารัณย ์สปา เน้นการบ าบดัท่ีผสมผสาน
ระหว่างศาสตร์ของตะวนัออก และตะวนัตกซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเทวารัณย ์ รูปแบบการตกแต่ง           
จะเน้นบรรยากาศท่ีผ่อนคลายเสมือนอยู่ในสวนสวรรค์ ซ่ึงเป็นกรอบความคิดและท่ีมาของเทวารัณย ์สปา           
ท าใหเ้ทวารัณย ์สปา เป็นสปาชั้นแนวหนา้ของทวปีเอเชีย ประกอบดว้ย 

 เทวารัณย ์สปา กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
 เทวารัณย ์สปา หวัหิน โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
 เทวารัณย ์สปา พทัยา โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
 เทวารัณย ์สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
 เทวารัณย ์สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
 เทวารัณย ์สปา มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
น า้ สปา 
เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ส าหรับโรงแรมระดบั 4 ดาว โดยกรอบความคิดของน ้ า สปา         

เน้นถึงความเรียบง่าย และ ความไม่ซับซ้อนของการตกแต่งและการบริการ  ปัจจุบนัให้บริการอยู่ 1 สาขา         
ไดแ้ก่ น ้า สปา โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช  

ดีฟิต 
เป็นสถานออกก าลงักาย (ศูนยฟิ์ตเนส) ส าหรับโรงแรม 5 ดาวในเครือของ “ดุสิตอินเตอร์เนชัน่แนล” 

ตกแต่งด้วยศิลปะสมยัใหม่ พร้อมด้วยอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัครบครัน มีเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนยฟิ์ตเนสท่ีพร้อมจะให้ค  าแนะน า   และความช่วยเหลือเก่ียวกบัวิธีการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมแก่
ผูใ้ชบ้ริการแต่ละราย 

 
 
 



     แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)       38                               

3.  การศึกษา   
 เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพฒันาและเติบโตอย่างมัน่คง  และเป็นการเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณภาพ         

เพื่อรองรับการขยายตวัของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทัว่โลก บริษทั  
ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้ งฝ่ายการศึกษาข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นท่ีจะขยายธุรกิจด้าน            
การศึกษาและการฝึกอบรมไปยงัจังหวดัต่างๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศท่ีมีโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู ่ 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพเขา้ท างานในโรงแรมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงแรมในกลุ่มดุสิตและในปี
ท่ีผา่นมาธุรกิจดา้นการศึกษาของกลุ่มไดรั้บการยอมรับและมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง   

ในปี 2551 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดล้งนามให้ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั Lyceum of the 
Philippines University (“LPU”) นับตั้งแต่นั้นทั้ งสองสถาบันได้มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านการสอน               
การเยี่ยมชมและดูงานของบุคลากรระหว่าง 2 สถาบนั การจดักิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น               
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการท่ีให้ค  าปรึกษา การแลกเปล่ียนบุคลากร          
ทางวิชาการ โดยทั้งสองสถาบนัไดด้ าเนินการในกิจกรรมดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้ความร่วมมือระหวา่ง
สองสถาบนัน้ีแน่นแฟ้นและเพิ่มศกัยภาพดา้นวชิาการใหมี้มากข้ึน  

ปัจจุบนัมีนกัศึกษาให้ความสนใจและสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตร ซ่ึงปีน้ีอยูร่ะดบัชั้นปีท่ี 3 เป็นจ านวนกวา่  
14,000 คน ถือไดว้า่ความร่วมมือระหวา่งสองสถาบนัในคร้ังน้ีไดรั้บการตอบรับและประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี 

ตามสัญญาขอ้ตกลง  วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการมอบหมายจาก LPU ให้วางแผนก าหนดแนวทาง           
การเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรี 5 หลกัสูตร ไดแ้ก่ การจดัการโรงแรมและภตัตาคาร การจดัการครัวและ
ศิลปะการประกอบอาหาร การจดัการบริการโรงแรมเส้นทางเรือส าราญ การจดัการศิลปะการประกอบอาหาร
เส้นทางเรือส าราญ และการจดัการการท่องเท่ียวและการเดินทางต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้ น เช่น                
การประกอบอาหาร การบริหารส่วนหน้า การบริหารงานแม่บ้าน และการจัดการเคร่ืองด่ืม เป็นต้น                        
โดยหลกัสูตรทั้งหมดไดเ้ปิดสอนท่ีมหาวทิยาลยั LPU ทั้ง 4 วทิยาเขต ไดแ้ก่ มะนิลา บาทงักาส์ ลากนู่า และ คาวเิต ้  

ความร่วมมือกนัในคร้ังน้ี  นอกจากจะท าให้สถาบนัทั้ง 2 แห่งไดพ้ฒันามาตรฐานการศึกษาให้สูงข้ึน
ให้เป็นท่ียอมรับจากทัว่โลกแล้ว ยงัท าให้กลุ่มดุสิตมีพนัธมิตรด้านการศึกษาเพิ่มข้ึนและมีโอกาสสามารถ
คดัเลือกนกัศึกษาท่ีจะจบในอนาคตไปท างานในโรงแรมของดุสิตในตะวนัออกกลางและต่างประเทศอ่ืนๆ               
อีกดว้ย โดยกลุ่มดุสิตจะไดรั้บค่าตอบแทนจากส่วนหน่ึงของค่าเล่าเรียนท่ีไดรั้บจากนกัเรียนท่ีสมคัรเรียนใน
หลกัสูตรน้ีตามระยะสัญญาซ่ึงในช่วงแรกก าหนดไว ้15 ปี 

ในปี 2554 ฝ่ายการศึกษาได้ขยายการจดัการศึกษาไปยงัส่วนภูมิภาค โดยเปิดศูนยก์ารศึกษาวิทยาลัย         
ดุสิตธานีบนเน้ือท่ี 3 ไร่ ณ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  ศูนย์การศึกษาน้ีมีมาตรฐานทดัเทียมเท่ากับวิทยาลัย          
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทุกประการ เปิดสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ไดแ้ก่ 
สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขา 
วชิาการจดัการไมซ์และอิเวนท ์รวมถึงการใหบ้ริการวชิาการอ่ืนๆ 
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นอกจากน้ี ฝ่ายการศึกษาโดยวิทยาลัยดุสิตธานีได้ลงนามความร่วมมือสถาบันการศึกษาชั้ นน า                  
ในต่างประเทศเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ดา้นวิชาการกบั Ecole Hotelier de Lausanne, Switzerland ดา้นภาษาญ่ีปุ่น 
กบั Aso College Group และดา้นอาหารญ่ีปุ่น กบั Tsuji Culinary School เป็นตน้ 
ฝ่ายการศึกษาประกอบด้วย 
1. วทิยาลยัดุสิตธานี 

โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ด้วยปณิธานของท่าน
ผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ท่ีจะผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการโรงแรม เพื่อพร้อมเขา้ท างานในกลุ่ม
ดุสิต และเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศท่ีก าลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเปิด
ท าการเรียนการสอนหลกัสูตรในระดบัประกาศนียบตัร 2 ปี 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรดา้นการปฏิบติัการโรงแรม 
(Diploma in Hotel Operations) และหลกัสูตรดา้นศิลปะการประกอบอาหาร (Professional Chef Diploma) 

นับตั้ งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการเรียนการสอนเป็นต้นมา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้น                
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ                   
จนไดรั้บอนุมติัจากทบวงมหาวทิยาลยัใหเ้ล่ือนสถานะเป็นวทิยาลยั เปิดสอนระดบัปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 
2539 เป็นตน้มา 
           ปี 2553 วทิยาลยัดุสิตธานี เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีคือ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จ านวน 
5 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 

1. สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท 
2. สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
3. สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียว 
4. สาขาวชิาการจดัการสปา  
5. สาขาวชิาการจดัการไมซ์และอิเวนท ์

หลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 
1. สาขาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท 
2. สาขาการจดัการครัวและภตัตาคารร่วมกบัสถาบนัเลอ กอร์ดอง เบลอ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ระดบัปริญญาโท 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและ
ภตัตาคาร  

นอกจากน้ี วิทยาลยัดุสิตธานี ยงัไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรฝึกอบรมและให้บริการวิชาการหลายหลกัสูตร 
เช่น หลกัสูตร Mini-MBA in Hospitality Management หลกัสูตร Executive Program in Hotel Management 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมระยะสั้น 3 เดือน (Hospitality Access Program) และหลกัสูตรการประกอบอาหารไทย
มืออาชีพ เป็นตน้ รวมทั้งวิทยาลยัดุสิตธานีไดรั้บอนุญาตให้เป็นสถานท่ีทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อไปท างาน
ในต่างประเทศ จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใน 5 สาขาวิชาชีพ ไดแ้ก่ พนกังานประกอบ
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อาหาร พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม พนกังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ และพนกังาน
ท าความสะอาด 
 ด้านความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานีได้ลงนามกับสถาบันการศึกษา                 
ท่ีมีช่ือเสียงเพื่อความร่วมมือทางวชิาการกบัสถาบนัต่างๆ อาทิ 

1. Ecole Hôtelière de Lausanne, Lausanne, Switzerland  

2. Aso College Group, Japan 

3. Tsuji Culinary Institute, Japan 

4. Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong & China 

5. Lyceum of the Philippines University, the Philippines 

ในปี 2554 เปิดศูนยก์ารศึกษาบนเน้ือท่ี 3 ไร่ ณ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  ศูนยก์ารศึกษาน้ี มีมาตรฐาน
ทดัเทียมเท่ากบัวิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ ประกอบไปดว้ยอาคารเพื่อการเรียนการสอน 4 อาคาร มีห้องเรียน  
หอ้งฝึกปฎิบติั และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั  ศูนยก์ารศึกษาน้ีเปิดสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
ระดบัปริญญาตรี 3 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะ
การประกอบอาหาร และสาขาวชิาการจดัการไมซ์และอิเวนท ์รวมถึงการใหบ้ริการวชิาการอ่ืนๆ 

จากการท่ีวิทยาลัยดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการและผลิตบัณฑิตท่ีจบการศึกษา                    
และประสบความส าเร็จในอาชีพการงานเป็นอย่างดี  ท าให้ในปี 2540 วิทยาลัยได้รับรางวลัเหรียญทอง               
ดา้นการศึกษาและฝึกอบรมจาก PATA (PATA-Gold Award Education & Training)  

ในปี 2552-2553 วิทยาลยัไดรั้บคดัเลือกจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาให้จดัท าหลกัสูตรระดบั
ประกาศนียบตัรเพื่อพฒันาสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพท่องเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน 
ในกลุ่มสาขาวิชาชีพการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การจดัการงานส่วนหน้า และงานแม่บา้น นอกจากน้ี 
นักศึกษาของวิทยาลัยได้สร้างช่ือเสียงให้กับสถาบนั โดยได้รับรางวลัจากการเข้าประกวดในด้านต่างๆ               
จากสถาบนัและองคก์รท่ีมีช่ือเสียงอีกมากมาย เช่น รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึงจากการแข่งขนัการประกอบ
อาหารในโครงการ The World Skills ASEAN Competition 2010 เป็นตน้ 

วิทยาลยัดุสิตธานีตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเน้ือท่ี  12 ไร่ ประกอบดว้ย
อาคารเรียน 2 อาคาร มีพื้นท่ีใช้สอยทั้งส้ิน 14,083 ตารางเมตร โดยมีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบติั ห้องสาธิต            
และห้องครัวท่ีทนัสมยัและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ปี 2555 วิทยาลยัดุสิตธานีมีจ านวนนกัศึกษา 
เตม็เวลาทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโททั้งส้ินกวา่ 3,200 คน   
2. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั 

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดตั้ งข้ึนโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) กับ                          
เลอ  กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใตบ้ริษทัร่วมทุนน้ีได้จดัตั้ง โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร                   
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ข้ึน ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการใหเ้ปิดท าการเรียนการสอนคร้ังแรกเดือน
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กรกฎาคม 2550  โดยทุกหลกัสูตรท่ีโรงเรียนเปิดสอนไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบนัเปิด
สอนปีละ 4 เทอม โดยมีนกัเรียนชาวไทยและต่างประเทศจบการศึกษาปีละ 1,000 คน  

เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบนัท่ีสอนการประกอบอาหารแบบฝร่ังเศสท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลก  
โดยเปิดสอนมานานกวา่ 115 ปี ปัจจุบนัมีโรงเรียนทั้งหมดมากกวา่ 40 โรงเรียน ใน 20 ประเทศทัว่โลก  
หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 

 หลกัสูตรเตม็เวลา (Weekday Class)  
 หลกัสูตรนอกเวลา (Saturday Class)  

1. หลกัสูตรคลาสสิคไซเคิล (Classic Cycle)  
         หลกัสูตรคลาสสิคไซเคิล แบ่งออกเป็น 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรการประกอบอาหารคาว และหลกัสูตร
การประกอบขนมอบ มีการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษโดยอาจารยเ์ชฟผูส้อนและมีผูช้  านาญการดา้นอาหาร
เป็น ผูแ้ปลเป็นภาษาไทย แต่ละหลกัสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดบัขั้น คือ ระดบัขั้นตน้ ขั้นกลาง และขั้นสูง  

1.1 ประกาศนียบัตรวิชาการประกอบอาหารคาว (Le Cordon Bleu Diplôme de Cuisine ) การเรียนการ
สอนแบ่งออกเป็น 3 ระดบัขั้น คือ  

1.1.1 ระดบัขั้นตน้ (Basic Level): ระยะเวลาเรียน 180 ชัว่โมง/3 เดือน  
1.1.2 ระดบัขั้นกลาง (Intermediate Level): ระยะเวลาเรียน 180 ชัว่โมง/3 เดือน  
1.1.3 ระดบัขั้นสูง (Superior Level): ระยะเวลาเรียน 180 ชัว่โมง/3 เดือน  

1.2 ประกาศนียบัตรวิชาการประกอบขนมอบ (Le Cordon Bleu Diplôme de Pâtisserie) การเรียนการ
สอนแบ่งออกเป็น 3 ระดบัขั้น คือ  

1.2.1 ระดบัขั้นตน้ (Basic Level): ระยะเวลาเรียน 180 ชัว่โมง/3 เดือน  
1.2.2 ระดบัขั้นกลาง (Intermediate Level): ระยะเวลาเรียน 180 ชัว่โมง/3 เดือน  
1.2.3 ระดบัขั้นสูง (Superior Level): ระยะเวลาเรียน 180 ชัว่โมง/3 เดือน  

1.3 ประกาศนียบัตรวชิาการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Le Cordon Bleu Grand Diplôme)  
                เม่ือส าเร็จการศึกษาทั้ง 2 หลกัสูตรในหลกัสูตรการประกอบอาหารคาว และขนมอบในทุกระดบัขั้นคือ 
ขั้นตน้ ขั้นกลาง และขั้นสูง ผูเ้รียนจะไดรั้บประกาศนียบตัร เลอ กอร์ดอง เบลอ Grand Diploma               
2. หลกัสูตรวชิาการครัวไทย (Diploma Thai Cuisine)  

ประกาศนียบตัรวิชาการครัวไทย (Diplôme de Thai Cuisine) การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ภาค
การศึกษา รวมระยะเวลาเรียนทั้งหมด 540 ชัว่โมง/9 เดือน  
3. หลกัสูตรวชิาการท าขนมปัง (Diploma Professional  Bakery)  

3.1 หลกัสูตรวชิาการท าขนมปังขั้นพื้นฐาน (Basic Level) ระยะเวลาเรียน 120 ชัว่โมง  
        3.2 หลกัสูตรวชิาการท าขนมปังขั้นสูง (Advance Level) ระยะเวลาเรียน 120 ชัว่โมง    
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4. หลกัสูตรระยะส้ัน   
4.1 หลกัสูตรการท ากาแฟ  (Barista: The Art of Coffee-making) ระยะเวลาเรียน 18 ชัว่โมง                  

 4.2 หลกัสูตรการท าขนมปัง (Boulangerie: The Art of Bread-making) ระยะเวลาเรียน  25 ชัว่โมง 
4.3 หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ (Wine Studies) ระยะเวลาเรียน 45 ชัว่โมง 

หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารได้น าหลักการ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคส าคัญต่างๆ ของ                   
การประกอบอาหารแบบฝร่ังเศส มาถ่ายทอดให้ผูเ้รียน ซ่ึงตลอดทั้ งหลักสูตรน้ีจะอยู่ภายใต้ค  าแนะน า                
และการดูแลอย่างใกลชิ้ดโดยอาจารยเ์ชฟผูส้อน ท่ีมีประสบการณ์สูงดา้นการสอน การท าอาหารและขนมอบ 
โดยใช้หลักการเรียนการสอนของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้จากการเรียนระหว่าง               
การสาธิตการประกอบอาหาร และไดล้งมือปฏิบติัอาหารนั้นๆ ในหอ้งปฏิบติัการครัว  

โรงเรียนติดอนัดบั 1 ใน 3 สถาบนัสอนการประกอบอาหารท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย งานมหกรรมการแสดง
อาหารระดบัโลก ในงาน World Gourmet Summit ณ ประเทศสิงคโปร์ ปี 2552 ถึง 2554  
         เม่ือปี 2555 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมกับเหล่าเชฟสร้างสรรค์หนังสือ                   
“ส้มต า” ข้ึน และได้รับรางวลั “ต าราอาหารท่ีดีท่ีสุดของโลก” ในประเภทอาหารเอเชีย (World’s Best 
Cookbook Award) ในงานการประกวดต าราอาหารนานาชาติ (International Gourmand Book Awards)                   
ณ กรุงปารีส  
             โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิตได้เล็งเห็นถึงความส าคญั และร่วม
สนบัสนุนโครงการของดุสิตธานี เพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิม้ โดยเร่ิมด าเนินการ “ส้มต าแบ่งปันรอยยิม้” ซ่ึงจะน า
รายไดท้ั้งหมดจากการจ าหน่ายหนงัสือ “ส้มต า” มอบใหก้บัมูลนิธิสร้างรอยยิม้ (ประเทศไทย)  
            นอกจากน้ี ในทุกๆ ปี ตั้ งแต่ปี 2552 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต               
ไดร่้วมสนบัสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และร่วมกิจกรรม “เลอ ทวัร์ เดอ อ่างขาง” ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเหล่า
บรรดาเชฟและผูช่้วยเชฟต่างพากนัเดินทางสู่ยอดดอยเพื่อเตรียมอาหารทั้งม้ือเช้า กลางวนั และเยน็ ส าหรับ              
ผูร่้วมเดินทางระดบั VIP ของโครงการตลอด 2 คืน 3 วนั  

        โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตั้งอยู่ท่ี อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี ชั้น 1 
เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีพื้นท่ีโดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรียนไดรั้บการ
ออกแบบเป็นอย่างดีและมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั โดยแบ่งเป็นห้องครัวประกอบ
อาหารคาว ห้องครัวประกอบอาหารหวาน ห้องครัวเอนกประสงค์  ห้องครัวประกอบอาหารนานาชาติ                 
หอ้งสาธิตประกอบอาหาร หอ้งเรียนส าหรับหลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ หอ้งเรียนท ากาแฟ และหอ้งสมุด  เป็นตน้   
 4.  การบริหารจัดการส่วนกลาง 

เป็นการบริหารจดัการในด้านนโยบาย ก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทศัน์ ทิศทางของบริษทั รวมทั้งก าหนด       
กฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน ควบคุมภายใน เพื่อให้อยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องกันทั้ งกลุ่ม                       
การแบ่งแยกงาน และความรับผิดชอบงานส่วนดงักล่าวออกจากงานใน 3 ส่วนขา้งตน้ เพื่อแบ่งแยกอ านาจ             
หน้าท่ีให้ชัดเจน ท าให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงาน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของ            
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การบริหารองคก์ร การบริหารจดัการส่วนกลางข้ึนตรงกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) และหวัหน้าฝ่าย
ปฏิบติัการทางการเงิน (CFO) ยกเวน้ ฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

การบริหารจดัการส่วนกลางประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ ดงัน้ี 
 ส านกังานเลขานุการบริษทั 
 ฝ่ายกฎหมายและการจดัการ 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 ฝ่ายบญัชีโรงแรมและควบคุม 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 ฝ่ายจดัซ้ือกลาง 
 ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 ฝ่ายอาคารส านกังาน 
 ฝ่ายบริการทางเทคนิค 
 ฝ่ายพฒันาโรงแรม 
 ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 ฝ่ายบริหารจดัการสู่ความย ัง่ยืน 

 
4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
ประเทศไทย 

ปี 2555 ผูเ้ดินทางเขา้มาในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 15 โดยมาจากตลาดหลกัท่ีส าคญั
รวมถึงจีนและรัสเซีย หากสถานการณ์ทางการเมืองยงัมีเสถียรภาพ คาดว่าแนวโนม้ท่ีดีน้ีจะมีต่อเน่ืองไปในปี 
2556 ประเทศไทยได้น าเสนอส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว ซ่ึงรวมถึงท่ีพกัท่ีมีคุณภาพ แหล่งช็อปป้ิง ตลอดจน
วฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และเป็นท่ีช่ืนชอบในระดบัสากล รวมทั้งเมืองต่างๆ ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ส่ิงเหล่าน้ีจะ
ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งสันทนาการชั้นน าของเอเชีย  
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แหล่งขอ้มูล: ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองและส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 

 

 ปี 2555 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากเอเชียตะวนัออกและมีอตัราการเติบโตเป็นอนัดบัหน่ึงคือ จีน โดย
เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 62.05 

 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มามากเป็นอนัดบัหน่ึงจากเอเชียใต ้คือ ศรีลงักาโดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 36.73 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 อย่างไรก็ตาม อินเดียยงัเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเอเชียใต ้โดยมียอดผูเ้ดิน
ทางเขา้มามากกวา่ 1ลา้นคน หรือมีอตัราการเติบโตร้อยละ 11.03 

 รัสเซียเป็นตลาดอนัดบัหน่ึงจากยโุรป ดว้ยยอดผูม้าเยอืนมากกวา่ 1.3 ลา้นคน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 24.97 

 

 

นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเข้ามาตามสัญชาต ิปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 
สัญชาต ิ ปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง (%) 

เอเชียตะวนัออก 12,602,194 10,345,866 21.81 

เอเชียใต้ 1,289,641 1,158,092 11.36 
ยุโรป 5,617,817 5,101,406 10.12 
ทวปีอเมริกา 1,080,148 952,519 13.40 
โอเชียเนีย 1,046,753 933,534 12.13 
ตะวนัออกกลาง 604,659 601,146 0.58 
แอฟริกา 161,853 137,907 17.36 

รวม 22,403,065 19,230,470 16.50 
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ฟิลปิปินส์ 

ผูม้าเยอืนฟิลิปปินส์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนมียอดถึง 3.83 ลา้นคน คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึน
เท่ากบั ร้อยละ 8.73 โดยเกาหลียงัคงเป็นตลาดผูม้าเยือนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงมีผูเ้ดินทางเขา้มาเกือบ 1 
ลา้นคน ตามดว้ยสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีผูเ้ดินทางเขา้มาเกือบ 600,000 คน  

 
แหล่งขอ้มูล: กรมการท่องเท่ียว ประเทศฟิลิปปินส์ 

แนวโนม้ในเชิงบวกน้ีจะช่วยให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจโรงแรม ในช่วงมากกวา่หน่ึงทศวรรษท่ีผา่น
มา The Fairmont Makati เป็นโรงแรมใหม่ระดบัเดอลุกซ์แห่งแรกท่ีเปิดใหบ้ริการใน Makati ในไตรมาสท่ี 4 ของ
ปี 2555 และ Holiday Inn ซ่ึงอยู่ข้างโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มีก าหนดเปิดให้บริการในปี 2556 ด้วยเหตุน้ี 
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลาซ่ึงเปิดมานานแล้วจะตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มใน
อนาคตยงัเป็นไปในทางท่ีดีเน่ืองจากรัฐบาลยงัคงให้การสนบัสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ และแกไ้ขปัญหา
การทุจริต 

 
แหล่งขอ้มูล: กรมการท่องเท่ียว ประเทศฟิลิปปินส์ 
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสภาพการณ์ดีข้ึนเน่ืองจากเศรษฐกิจมีการฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง ปัญหาการเมือง

ท าให้นกัท่องเท่ียวหันไปเยือนประเทศท่ีมีความมัน่คงทางการเมืองมากกว่า ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศโดยรวมมี
อตัราเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 8 ดุสิตธานี ดูไบ ประสบผลส าเร็จและมีความพร้อม หลงัจากท่ีมีการปรับปรุง
หอ้งพกัเพื่อใหร้ายไดต่้อหอ้งท่ีมีใหบ้ริการ (REVPAR) ดีข้ึน 
การบริหารรายได้ 

การน านโยบายท่ีมุ่งเน้นเร่ืองรายได้และเคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ยงัคงเป็นจุดส าคญัหลกัภายในกลุ่ม
โรงแรม 

การจดัให้มีต าแหน่งการบริหารรายไดท่ี้โรงแรมในเครือทุกแห่งไดด้ าเนินการแลว้ และเร่ิมส่งผลบวก
ในดา้นของรายไดต่้อหอ้งท่ีมีใหบ้ริการและส่วนแบ่งการตลาด ส าหรับโครงการอ่ืนๆ ไดแ้ก่: 
 การจดัใหมี้การฝึกอบรมการเพิ่มยอดขายของแผนกบริการส่วนหนา้ท่ีโรงแรมหลกัของกลุ่ม  
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการวา่ดว้ยการบริหารรายไดแ้ละการจดัการบญัชีขาย 
 การน า BI Cognos Daily Revenue Report มาใชก้บัโรงแรมท่ีเป็นเจา้ของเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2555 
 การส่งเสริมเร่ืองอตัราค่าห้องพกัส าหรับผูท่ี้อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้กบัโรงแรมทั้งหมดท่ีอยู่ใน

ระบบเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2555 
 การสรุปขอ้มูลให้โรงแรมในเครือทั้งหมดทราบถึงวธีิการจดัการ Online Travel Agents อยา่งมี

ประสิทธิภาพเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 
 การจดัท ารายงานรายเดือนเก่ียวกับส่วนแบ่งการตลาด STR Global ของโรงแรมแต่ละแห่งให้แก่ฝ่าย

บริหารระดบัสูงเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2555 
 ประสานงานกบั RateGain เพื่อด าเนินการฝึกอบรมระบบ Channel Manager ส าหรับโรงแรมในเครือทุก

แห่งในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 
 เปล่ียนจากการใช้ EZ Yield เป็น RateGain Channel Manager และ Rate Shopper Programme เพื่อให้

ไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 
 พฤษภาคม 2555 ด าเนินการส ารองขอ้มูลส าหรับ dusit.com ในประเทศไทย 
 กรกฎาคม 2555 ปรับ dusit.com ใหส้ามารถใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์แทบ็เล็ตได ้
 กนัยายน 2555 การลงทะเบียนโรงแรมในเครือทุกแห่งบน dusit.com ให้มีการท าการตลาดออนไลน์ของ 

Affilired ซ่ึงรายไดร้วมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 เท่ากบั 535,994 เหรียญสหรัฐ  
 การจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง SynXis และ Serenata ท่ีโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ส าหรับโรงแรม

ในประเทศไทยและต่างประเทศ  
 ไดรั้บการอนุมติัใหเ้ปล่ียนจาก Opera Enterprise เป็น SynXis และ Serenata (ระยะท่ี 1)  
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ฝ่ายขายระดับนานาชาติ 
ปี 2555 ส านกังานขายภูมิภาค (RSO) มีความคืบหนา้ดงัน้ี 

 จดัตั้งส านกังานท่ีฮ่องกงและจีน (เซ่ียงไฮ)้ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 
 สร้างเสริมความแข็งแกร่งของส านกังานขายประจ าภูมิภาคยุโรปและแต่งตั้งทีมงาน ซ่ึงเดิมใชบ้ริการจากตวัแทนจ าหน่าย 
 เปิดตวัในประเทศออสเตรเลีย โดยการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายทัว่ไป ร่วมกบั HRA (Hotel Representation 

Australia) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 
 ไตรมาส 3 ของปี 2555 จดัตั้งต าแหน่งการขายใหม่สามต าแหน่ง โดยประจ าอยู่ท่ีอาคารพาณิชยดุ์สิตธานี 

กรุงเทพฯ ได้แก่: ผูจ้ดัการฝ่ายขายอาวุโส เกาหลี ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย รัสเซีย /ยุโรปตะวนัออก และ
ผูอ้  านวยการดา้น Meetings and Incentive Travel  
 พฒันาระบบการบริหารลูกคา้รายส าคญั ตลอดจนบญัชีลูกคา้ทัว่โลก และการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

การท าการตลาดเพือ่ส่งเสริมความภักดีในแบรนด์  
 ส่ิงท่ีมุ่งเน้นโดยรวมในปี 2555 คือการปรับจุดยืนของแบรนด์ต่างๆ ของดุสิต ซ่ึงรวมถึงดุสิตดีทู ดุสิตเทวารัณย ์         

ดุสิตโกลด ์และดุสิตสตาร์ เพื่อเตรียมพร้อมกา้วสู่ปี 2556 และให้ความส าคญัต่อการเตรียมความพร้อมของ
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล เพื่อการขยายตวัในระดบัสากลและการเป็นตลาดในระดบัโลก โดยมีเป้าหมายในการ
สร้างการเติบโตของรายไดใ้นตลาดหลกั ภาคส่วนท่ีส าคญัต่างๆยงัคงมีการด าเนินงานท่ีครอบคลุมเก่ียวกบั
สโลแกนและแคมเปญในส่ือใหม่ส าหรับแบรนดท์ั้งหมด ซ่ึงจะด าเนินการเสร็จส้ินภายในไตรมาสแรกของปี 2556 

 จดัท าคู่มือเอกลกัษณ์องค์กร (CID) เสร็จส้ิน ส าหรับดุสิตธานี ดุสิตเทวารัณย ์และดุสิตดีทู คู่มือเหล่าน้ี
จดัท าข้ึนโดยค านึงถึงการพฒันากลุ่มโรงแรมในอนาคต และพิจารณาถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขยายตวัอยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คู่มือ CID จะให้ขอ้มูลแก่โรงแรมเก่ียวกบัแนวทางท่ีเขม้งวดในการใชแ้บรนด ์
และมีการน าเสนอผลงานเพื่อใชก้บัแบรนดท์ั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร คู่มือเหล่าน้ีจะเปิดตวัใน
การประชุมการขายและการตลาดในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 

 จดัตั้งฝ่ายแบรนด์เพื่อปรับการใช้แบรนด์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างช่องทางส่ือเดิมและส่ือใหม่ไดรั้บการปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน การใช้แบรนด์ในระดบั
โรงแรมยงัคงอยูใ่นระหวา่งการประเมิน และจะมีการด าเนินการตามแนวทางอยา่งเขม้งวดในไตรมาสแรก
ของปี 2556 เพื่อส่งเสริมจุดยนืของแบรนดดุ์สิต อนัจะเป็นการส่งเสริมคุณค่าของแบรนดใ์นระดบัสากล 

 ก าหนดจุดยืนใหม่ให้ดุสิตดีทู โดยในไตรมาสแรกของปี 2556 จะมีการด าเนินการส าหรับโรงแรมท่ีเปิด
ใหม่และอาจมีการจดัท าแบรนดใ์หม่ส าหรับโรงแรมในปัจจุบนั  

 โปรแกรมการท าการตลาดเพื่อส่งเสริมความภกัดีในแบรนด์ของดุสิต ซ่ึงรวมถึงดุสิต เอ็กเซ็คคิวทีฟ คลบั 
และบตัรดุสิตโกลด์ ได้รับการประเมิน และมีการด าเนินการศึกษาวิจยั รวมทั้งท าการเปรียบเทียบโดย
ละเอียดระหว่างโปรแกรมการท าการตลาดเพื่อส่งเสริมความภกัดีในแบรนด์ของบริษทักบับริษทัคู่แข่งมี
การใช้ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัการสร้างแบรนด์ เพื่อก าหนดส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการเปิดตวั Serenata 
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ระยะท่ี 2 ในปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของโปรแกรมโดยจะมีการระบุ KPI ท่ีชัดเจน
ส าหรับทีมงานเพื่อส่งเสริมใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุด 
 
ส าหรับกลยทุธ์มีดงัน้ี 

 
 จะมีการเปิดตวับตัรดุสิตโกลด์ใหม่ โดยมุ่งประเมินลูกคา้ผูมุ้่งหวงัและขยายฐานสมาชิก พร้อมกบัมีการน า

วตัถุประสงค์ดา้นรายไดแ้ละการตลาดแบบท่ีสามารถตรวจวดัไดม้าใช้ โดยมุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัการ
สร้างความภกัดีในการใชบ้ริการและสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 

 โปรแกรมดุสิตไวน์แอนดไ์ดน์มี ProMark เป็นพนัธมิตรรายใหม่ ProMark มีประสบการณ์เร่ืองอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ประวติัความส าเร็จแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมดุสิตไวน์แอนด์ไดน์มีศกัยภาพ โปรแกรมใหม่
เร่ิมตน้ท่ีโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และจะมีการปรับให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ รวมถึง
ดุสิตโกลด ์ดุสิตสตาร์ โปรแกรมพนัธมิตรต่างๆ ส่ือสังคม และกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาล 

 กระบวนการใหม่ๆ ไดรั้บการพฒันา รวมถึงขั้นตอนในการตั้งช่ือแฟ้มเอกสาร การจดัท าหลกัเกณฑ์การเก็บ
เอกสาร และหลกัเกณฑใ์หม่ส าหรับแผน่พบั 

 จะมีการถ่ายภาพโรงแรมหลกัๆ ในปี 2556 เพื่อเตรียมกลุ่มโรงแรมใหพ้ร้อมส าหรับการเปิดตวั dusit.com 
ใหมใ่นไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 และโครงการใหม่ในปี 2556 

 
 

ที่มีต่อดุสิต 
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ส่ือใหม่และการติดต่อส่ือสาร 
 จดัโครงสร้างกลยทุธ์ระยะยาวส าหรับส่ือใหม่และการติดต่อส่ือสาร รวมทั้งทิศทางส าหรับดุสิต อินเตอร์

เนชัน่แนล 
 ใชธุ้รกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดในการวางแผนปรับโครงสร้างเวบ็ไซตใ์หม่ เพื่อพฒันาการออกแบบ 

ความสะดวกในการใชง้าน ประสบการณ์ผูใ้ช ้และเน้ือหา 
o ศึกษาวจิยัแนวโนม้ของการออกแบบและความสะดวกในการใชง้าน  
o ศึกษาวจิยัพฤติกรรมการจองออนไลน์และแนวโนม้ของอุตสาหกรรม  
o ทบทวนเน้ือหาท่ีเป็นภาษาจีนในเวบ็ไซตปั์จจุบนั เพื่อขจดัความไม่สอดคลอ้งของแบรนด์ 

 วเิคราะห์รายไดอ้อนไลน์และพฒันากลยทุธ์เพื่อการปรับปรุงในปี 2556 
o วเิคราะห์ลงมาจนถึงระดบัโรงแรมท่ีพกั ท างานร่วมมือกบัทีม Business Intelligence อยา่ง

ใกลชิ้ดเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการออกมาวิเคราะห์ 
o ศึกษาปัจจยักระตุน้ท่ีส าคญัส าหรับผูจ้องออนไลน์ 

 ใชก้ารส่ือสารดิจิทลัและการตลาดในการผลกัดนัรายไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องแบรนด ์ 
o จดัท าแคมเปญออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ท าให้เกิดรายได ้

28,736.26 เหรียญสหรัฐ และท าให้ได้ลูกคา้ท่ีมุ่งหวงัท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ 24 ราย โดย
ไดม้าจากแบบสอบถาม 

o จดัเตรียม/พฒันาโครงการการสร้างแบรนด์เพื่อการเปิดตวั “Enchanting Thailand” ในช่วงตน้
ปี 2556 

o จดัเตรียมแผนส าหรับผลกัดนัรายไดผ้า่นทางช่องทางท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง เพื่อใชด้ าเนินการ
ในช่วงตน้ปี 2556 

 การตลาดบนมือถือ: จดัท ารายละเอียดภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์ละเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้ผูมุ้่งหวงั
ในปี 2556 

o ศึกษาวจิยัและพบกบัผูข้ายเพือ่เตรียมการดา้นกลยทุธ์ 
o จดัท าแผนส าหรับปี 2556 

 เครือข่ายสังคม: มีส่วนร่วมกบัลูกคา้ผูมุ้่งหวงัและผูส้นบัสนุนแบรนด ์เพื่อเปล่ียนให้เป็นลูกคา้ท่ีใชจ่้าย 
o แคมเปญส่ือสังคมแคมเปญแรกท่ีใชท้ัว่ทั้งกลุ่มบริษทั : Dusit Dream Holiday น ามาซ่ึงการ

ลงทะเบียน 172 รายการ 
o แนะน าแนวทางส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับโรงแรมท่ีพกั 
o จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการส่ือใหม่ในเชียงใหม่และเชียงราย  
o จดัท ารายช่ือผูติ้ดต่อส่ือใหม่ท่ีส าคญัส าหรับแต่ละโรงแรมท่ีพกั 
o จดัใหมี้การใหค้  าปรึกษาแบบตวัต่อตวัในระดบัโรงแรมท่ีพกั 
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 ส่ือท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย: การประชาสัมพนัธ์ส าหรับการน าเสนอข่าวสารของดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
o มุ่งเนน้ส่ือระหวา่งประเทศโดยเร่ิมตน้จาก 459 รายในเดือนธนัวาคม 2554 จนถึง 3,490 รายใน

เดือนพฤศจิกายน 2555 
o จดัท านโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวธีิการจดัล าดบัความส าคญัและเก็บรักษารายช่ือส่ือ

ใหแ้ก่ส านกังานส่วนกลาง 
o ขยายช่องทางการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ เช่น ปรับปรุงบริการออนไลน์ TravMedia 

ส าหรับทัว่โลก และ Time ส าหรับตลาดในญ่ีปุ่น 
o ขยายขอบเขตการแปลข่าวสารใหม่ๆ เพื่อใหมี้การแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษา เช่น 

องักฤษ จีน ไทย อารบิค ญ่ีปุ่น เยอรมนั และรัสเซีย 
o มุ่งเนน้การเปิดตวัคร้ังส าคญัของดุสิตธานี มลัดีฟส์  
o ท างานร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัทีมงานของโรงแรมต่างๆ เพื่อจดัเตรียมแผนการเปิดโรงแรม

ใหม่ในปี 2556 
o เสนอปรับปรุงโครงสร้างของทีมงาน เพื่อรองรับการเปิดโรงแรมใหม่ในปี 2556 
o พฒันาและปรับปรุงกระบวนการเก่ียวกบัการตรวจสอบข่าว ใชบ้ริการของบุคคลภายนอก 

(Meltwater ส าหรับการน าเสนอ/วิเคราะห์ข่าวสารออนไลน์ทัว่โลก และ Mediabanc ส าหรับ
การน าเสนอข่าวสารในระดบัทอ้งถ่ิน) 

การแข่งขัน 
ปัจจัยภายใน  

โรงแรมแต่ละแห่งได้ก าหนดกลุ่มการแข่งขนักนัระหว่างโรงแรมท่ีอยู่ในประเภท และระดบัเดียวกัน  
และมีท าเลใกลเ้คียงกนั เพื่อท่ีจะไดท้  าการวดัผลการด าเนินการในดา้นรายไดต่้อห้อง (RevPAR) การเขา้ถึงตลาด 
และราคาโดยเฉล่ีย 

 ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) ของแต่ละโรงแรม คือการถูกจดัล าดบัตามกลุ่มการแข่งขนั (Ranking) 
ภายใต้ตวัวดัผลสามตวัข้างต้นโดยเทียบเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ท่ีเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงต้องมี             
การติดตามผลแบบรายวนัและรายเดือนเพื่อรายงานต่อส านกังานส่วนกลาง วิธีการดงักล่าว ท าให้การติดตามผล
การด าเนินงานของแต่ละโรงแรมเป็นไปอยา่งโปร่งใสและชดัเจน และผลการด าเนินการน้ีไดถู้กรายงานไปยงั STR 
Global เช่นกนั (STR Global คือหน่วยงานท่ีรายงานสถิติในธุรกิจโรงแรมทัว่โลก เป็นสถาบนัไดรั้บความเช่ือถือ
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอยา่งกวา้งขวาง) 
ปัจจัยภายนอก 

การมีห้องพกัเกินความตอ้งการในประเทศไทยส่งผลกระทบถึงเขตกรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก ในปี 2555 
และ 2556 มีหอ้งพกัใหม่กวา่ 5,000 ห้อง จะเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ เพิ่มเติมจากท่ีเปิดมาแลว้กวา่ 3,000 ห้องใน
ปี 2553 และอีกกว่า 3,000 ห้องในปี 2554 โรงแรมท่ีเปิดใหม่ไดรั้บการตกแต่งพร้อมการออกแบบและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั และมีราคาในตลาดไม่สูง 
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สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้ง ประเทศเวียดนาม และพม่า ยงัคงไดรั้บความ
สนใจอย่างต่อเน่ืองจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวอิสระ (FIT) ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของ
การท่องเท่ียวไทย อย่างไรก็ตาม ราคาห้องเฉล่ียต่อคืนท่ีสูงในสิงคโปร์และฮ่องกงจะถือเป็นโอกาสส าหรับตลาด
การประชุมสัมมนา (MICE) ในประเทศไทย 
การพฒันาในอนาคต 

การเปิดโรงแรม 3 แห่งของดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล จะช่วยเพิ่มการยอมรับการเป็นเครือโรงแรมระดบั
นานาชาติของบริษทัไดดี้ยิง่ข้ึน รวมทั้งตอกย  ้าภาพลกัษณ์การเป็นผูใ้ห้บริการโรงแรมระดบัหรูให้ชดัเจนข้ึน ดุสิตธานี 
มลัดีฟส์ เปิดบริการในเดือน กุมภาพนัธ์ 2555 รวมทั้ง ดุสิต เดวาราณา นิวเดลี และดุสิตธานี อาบูดาบี ซ่ึงมีก าหนด
เปิดให้บริการในปี 2556 แต่ละโรงแรมอยู่ในท าเลท่ีดีของประเทศนั้นๆ ซ่ึงแต่ละแห่ง ได้น าเสนอความเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ถือเป็นการยกระดบัภาพลกัษณ์โดยรวมของช่ือดุสิตไดเ้ป็นอยา่งดี 

การเปิดส านกังานขายส่วนภูมิภาคในจีนและฮ่องกงเป็นกา้วส าคญัสู่การเติบโตของธุรกิจในตลาดแห่ง
ใหม่น้ี ส านกังานขายส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย และทีมงานมุ่งเน้นท าตลาดกลุ่มนกัท่องเท่ียว
อิสระ และมุ่งหาโอกาสจากกลุ่มบริษทัและกลุ่มประชุมสัมมนา  ปัจจุบนัส านกังานขายส่วนภูมิภาคในตะวนัออก
กลาง ซ่ึงเปิดท าการเม่ือปี 2554 เป็นฐานในการสร้างรายไดใ้นภูมิภาคตะวนัออกกลางให้กบับริษทั และยงัเป็นการ
เปิดโอกาสทางธุรกิจโรงแรมของบริษทัในภูมิภาคอ่ืนๆ ดว้ย 
4.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัประกอบธุรกิจการให้บริการดา้นโรงแรมเป็นหลกั ปริมาณการให้บริการห้องพกัและอตัราการ
เขา้พกัแต่ละโรงแรมดงัน้ี 

 

โรงแรม บริษัทผู้ประกอบธุรกจิ 
จ านวน
ห้องพกั 

อตัราการเข้าพกั (%) 

2552 2553 2554 2555 
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี 517 60.87 53.37 62.82 64.42 
ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 457 51.79 58.34 61.05 65.18 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 538 66.43 78.14 76.40 75.29 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Private 

Limited 
100 - - - 35.30 

รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 167 53.01 - - - 
รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 198 49.79 46.95 58.34 63.66 
ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 198 57.58 68.93 63.30 71.17 
ดุสิตปร๊ินเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 186 54.03 51.87 62.59 71.19 
ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 296 54.40 56.47 64.23 66.90 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 131 40.04 37.43 54.53 63.79 
ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 254 - 60.03 75.08 81.21 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน บริษทัจึงยึดมัน่ในแนวทางการด าเนินการท่ีมุ่งเน้นในด้าน          
การรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอยา่งเต็มท่ี นบัตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง หวัหนา้แผนก เจา้หนา้ท่ีและพนกังาน
โรงแรมทุกคนท่ีจะร่วมมือกนั ท าใหส้ถานท่ีประกอบการมีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดและน่าร่ืนรมย ์เน่ืองจากน ้ า
และไฟฟ้าเป็นทรัพยากรท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งในการประกอบธุรกิจโรงแรม บริษทัจึงด าเนินธุรกิจโดยใชท้รัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากมาตรการด าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

1. บริษทัก าหนดให้แต่ละโรงแรมมีโรงบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงโรงแรมได้ควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสียให้
สามารถบ าบดัน ้าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และน าน ้ าทิ้งหลงับ าบดัท่ีผา่นการเติมคลอรีนแลว้ไปใช้
รดน ้ าตน้ไม ้ท าความสะอาดพื้น อาคาร ลา้งรถ เป็นตน้ จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง พบวา่อยู่
ในมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคาร ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

2. บริษทัจดัการดา้นพลงังานไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งเคร่ืองวดัยอ่ย เพื่อวดัวา่แต่ละส่วนแต่ละแผนกไดใ้ช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหโ้รงแรมสามารถควบคุมการใชพ้ลงังานของแต่ละแผนกในแต่ละ
เดือนอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช้เคร่ืองท าความเยน็ท่ีใช้สารซีเอฟซี ท่ีเป็นอนัตรายต่อมลภาวะ
และส่ิงแวดลอ้ม 

3. บริษทัมีมาตรการในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 
- ลดขยะมูลฝอย โดยการหลีกเล่ียงสินคา้ท่ีมีการบรรจุหีบห่อท่ีเกินความจ าเป็นหรือดว้ยวสัดุท่ี

ไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
- น าส่ิงของต่างๆ กลบัมาใช้อีกคร้ังหน่ึง เพื่อวตัถุประสงคเ์ดิมหรือวตัถุประสงคอ่ื์นเท่าท่ีจะสามารถ

ท าได ้เช่น ขวดท่ีสามารถบรรจุของไดใ้หม่ ผา้ขนหนู ถุงใส่เส้ือผา้ส่งซกั ผา้กนัเป้ือนท่ีซักลา้งท า
ความสะอาดได ้แบตเตอร่ีไฟท่ีสามารถอดักระแสไฟฟ้าใหม่ได ้บนัทึกขอ้ความท่ีใชภ้ายในโรงแรม
ดว้ยกระดาษท่ีใชแ้ลว้ แต่ยงัมีเน้ือท่ีพอจะเขียนขอ้ความได ้เป็นตน้ 

- น าส่ิงท่ีใช้แลว้ไปแปรสภาพเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์อีกคร้ังหน่ึง โดยวิธีการแยกประเภทขยะ 
โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัหาภาชนะรองรับแยกตามชนิด และทางโรงแรมจะจ าหน่ายออกเพื่อเข้าสู่
กระบวนการกลับมาใช้ใหม่ เช่น อลูมิเนียม กระดาษใช้ในส านักงาน อาหารและอินทรีย์วตัถุ               
แกว้พลาสติก กระป๋องท่ีท าดว้ยเหล็กและดีบุก เป็นตน้ 

- ปลูกจิตส านึกของพนักงานให้รู้จกัประหยดัในการใช้พลังงาน และการใช้วสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน เช่น การประหยดัไฟ การใชก้ระดาษ 2 หนา้ เป็นตน้ 

4.  บริษทัไดว้า่จา้งให้  Excellent Energy International Co., Ltd. (Thailand) ศึกษาการเปล่ียนอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อเป็นการประหยดัเช้ือเพลิง และลดการใช้พลงังานไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการลดมลภาวะ        
โลกร้อน โดยในปี 2551 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติังบประมาณในการเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์
และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ เป็นเงิน 34.85 ลา้นบาท 
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การควบคุมโดยหน่วยงานรัฐ 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
ด้านสุขอนามยั ทางบริษทัปฏิบติัตามขอ้บญัญติัส านักงานกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาลทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ี โรงแรมในเครือส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว ของมูลนิธิใบไม้สีเขียวซ่ึงจัดตั้ ง              
โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบด้วยองค์กร                  
ท่ีมีวิสัยทัศน์ด้านการพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม องค์กรท่ีกล่าวถึงนั้นคือ การท่องเท่ียว              
แห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
ส านกังานการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
และการประปานครหลวง ซ่ึงโครงการใบไมเ้ขียวมีวตัถุประสงค์ท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน         
และพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม  โดยจะวดัระดบัมาตรฐานโดยพิจารณา
ถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังานของโรงแรมเทียบไดก้บั ISO 14000 หากโรงแรมใดไดร้ะดบั
มาตรฐานตามท่ีก าหนดจะได้ใบไม ้1 ใบ ซ่ึงโรงแรมในเครือดุสิตธานี และรอยลัปร๊ินเซสไดรั้บมาตรฐาน        
ใบไม ้3 ถึง 5 ใบ 

ท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม แต่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษา
มาตรฐานในดา้นต่างๆ ตลอดจนการรักษาส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานตามปกติ 
4.4 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

ไม่มีรายการดงักล่าว 
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4. การวจัิยและการพฒันา  
 “ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ได้ยกเลกิหัวข้อนี”้ 
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5.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
5.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 มีดงัน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน* เจา้ของ/สิทธิการเช่า 261,558  ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เจา้ของ/สิทธิการเช่า 1,360 ไม่มี 
อาคาร  เจา้ของ/สิทธิการเช่า 353,463 ไม่มี 
อาคารให้เช่า เจา้ของ/สิทธิการเช่า 2,124,326 ไม่มี 
ค่าตกแต่งภายใน 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

342,255 
445,733 

ไม่มี 
ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน เจา้ของ 579,796 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานในท่ีเช่า เจา้ของ 265,808 ไม่มี 
ยานพาหนะ เจา้ของ 23,952 ไม่มี 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และผา้ต่างๆ  เจา้ของ 80,562 ไม่มี 
สิทธิการเช่าสุทธิ** เจา้ของ 46,497 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

เจา้ของ 
 

104,276 
(87,813) 

ไม่มี 
 

รวม              4,541,773   
* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ บางส่วนติดภาระจ ายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเขา้ออก และ

ทางผา่นสาธารณูปโภคใหก้บัเชียงอินน์ พลาซ่า 
**สิทธิการเช่าท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ 

1. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
2. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบั บ. สิริพทัยา  
3. สิทธิการเช่าระหวา่งบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ กบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) 
4. สิทธิการเช่าระหวา่ง Philippine Hoteliers, Inc. กบั Ayala Corporation (Ayala Land Inc.)    
อาคาร อุปกรณ์ในท่ีเช่า และสิทธิในสัญญาเช่าท่ีดินโรงแรมของ Philippine Hoteliers, Inc., มูลค่าตาม

บญัชี  365.08 ลา้นบาท ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั          
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ท่ีดิน และอาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นทีด่ินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ประเภทสินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระ
ผูกพนั 

บมจ. ดุสิตธานี            
ท่ีดิน อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 69-1-15.20 ไร่ เจา้ของ ท่ีดินวา่งเปล่า 144,572 ไม่มี 
อาคารส านกังานดุสิตธานี  พระราม 4 กรุงเทพฯ 13,197.03 ตรม. อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ 140 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พระราม 4 กรุงเทพฯ 517 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ -  
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา อ.บางละมุง ชลบุรี 457 หอ้ง สิทธิการเช่าอาคาร2 ประกอบธุรกิจ 46,497 ไม่มี 

Philippine Hoteliers, Inc.            
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์    538 หอ้ง ท าสัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี3 ประกอบธุรกิจ 377,454 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง 

มูลค่าตามบัญชี  
(หน่วย : พนับาท) ภาระผูกพนั 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้            
ท่ีดิน อ. สิงหนคร สงขลา 69-3-98 ไร่ เจา้ของ ท่ีดินวา่งเปล่า 30,235  ไม่มี 
ท่ีดินโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ถนนชา้งคลาน เชียงใหม่ 1-3-17 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส 

เชียงใหม่ 
24,367  ไม่มี 

ท่ีดินโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ 
กรุงเทพฯ 

2-3-17 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส  
ศรีนครินทร์ 

36,000  ไม่มี 

ท่ีดินโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
 
ท่ีดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ถ.สุรนารายณ์ 
นครราชสีมา 
เชียงใหม่ 

29-1-84 ไร่ 
 

3-0-3 ไร่ 

เจา้ของ 
 

เจา้ของ 

ท่ีตั้งอาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
ท่ีตั้งอาคารโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

108,448 
 

*38,631 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
อาคารโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ถนนชา้งคลาน เชียงใหม่ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 104 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ 

กรุงเทพฯ 
198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 133,034 

 
ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
 
อาคารโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ถ.สุรนารายณ์ 
จ.นครราชสีมา 
เชียงใหม่ 

186 หอ้ง 
 

130 หอ้ง 

เจา้ของ 
 

เจา้ของ 

ประกอบธุรกิจ 
 

ประกอบธุรกิจ 

 ** 124,568 
 

        -  

ไม่มี 
 
 

ท่ีดิน เพชรบุรี 105-0-72 ไร่ เจา้ของ ใหเ้ช่า            51,493  ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เพชรบุรี 300 หอ้ง เจา้ของ ใหเ้ช่า             84,820  ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 100 วลิล่า อาคารในท่ีเช่า (5) ประกอบธุรกิจ 1,746,800 ไม่มี 
* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เฉพาะโฉนดท่ี 30 เลขท่ีดิน 2682 จ านวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจ ายอมใหใ้ชเ้ป็นทางผา่นเขา้ออกและทางผา่นสาธารณูปโภคใหก้บั “เชียงอินน์ 
พลาซ่า” ซ่ึงมีการหกัดอ้ยค่าของท่ีดิน จ านวน 66,368,978.25 บาท 
** อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช มีการหกัดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ จ านวน 21,444,047.58 บาท 
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หมายเหตุ  
1. สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างระหว่างบริษทั (“ผูเ้ช่า”) กบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

(“ผูใ้ห้เช่า”) หลงัจากครบก าหนดใน วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 ผูเ้ช่ามีสิทธิการต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ังๆ ละ 15  ปี 
โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ คร้ังแรกมีระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่ วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี             
31 มีนาคม 2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหนา้ 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 ลา้นบาท ซ่ึงเงิน
จ านวนดงักล่าวไดร้วมถึงค่าเช่ารายเดือนแลว้ ก าหนดการช าระเป็น 3 งวด คือ งวดท่ี 1 ภายในวนัท่ี               
1 เมษายน 2546 จ านวน 360 ลา้นบาท งวดท่ี 2 ภายใน วนัท่ี 1 เมษายน  2547 จ านวน 360 ลา้นบาท           
งวดท่ี 3 ภายใน วนัท่ี 1 เมษายน  2548 จ านวน 380 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารเป็นของผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูก
สร้างเม่ือไดก่้อสร้างอาคารเสร็จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณีท่ีคู่สัญญาประพฤติผิดสัญญาในขอ้ใดขอ้
หน่ึง หรือหากทรัพยสิ์นท่ีเช่าหรือส่ิงของซ่ึงไม่รวมส่ิงของของบุคคลภายนอกท่ีอยูใ่นทรัพยสิ์นท่ีเช่าได้
ถูกอายดัหรือถูกยดึ 

2. สัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2530 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แบ่งค่าเช่าเป็นดงัน้ี 1). ตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2530 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2534 อตัราค่าเช่าเดือนละ 220,000 บาท 2). ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2535 ถึง 31 ธนัวาคม 2547 อตัราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท 3). ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 อตัราค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท และ 4). ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี             
30 กนัยายน 2560 อตัราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท ค่าเช่าอาจมีการเปล่ียนแปลงตามอตัราแลกเปล่ียน
ของเงินสวิสฟรังก์ และมีการบนัทึกแนบทา้ยสัญญาเป็นสัญญาเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุล              
สวสิฟรังกใ์หใ้ชอ้ตัราเฉล่ียค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ ตกลงคิดอตัราเฉล่ียค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯของ
ปีท่ีเร่ิมท าสัญญา โดยอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย                         
หน่ึงเหรียญสหรัฐ มีค่าเท่ากบั 25.00 บาท เม่ือหมดสัญญาเช่าแลว้ผูเ้ช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ส่วน
อตัราค่าเช่าและรายละเอียดของการเช่าแลว้แต่จะตกลงกนัดว้ยเหตุผลและเป็นธรรมดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2549 บริษัท (“ผูเ้ช่า”) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบับข้างต้น ด้วยบริษัทมีความ
ประสงค์จะต่อสัญญาเช่าท่ีดินก่อนครบก าหนด และบ. สิริพทัยา (“ผูใ้ห้เช่า”) ตอบตกลงให้บริษทัต่อ
สัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นบัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และท าสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่ มีระยะเวลา
การเช่า 22 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็น
จ านวนเงินรวม 1,002 ลา้นบาท ในระยะเวลาท่ีตกลงเช่ากนัน้ี หากค่าเงินบาทลดค่าลงหรือสูงข้ึนเกิน
กว่าร้อยละ 25 ของค่าเงินบาทในวนัท าสัญญา คู่สัญญาตอ้งปรับอตัราค่าเช่าใหม่ โดยคิดอตัราค่าเช่า
เพิ่มข้ึนหรือลดลงตามส่วนของค่าเงินบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป ในการน้ีให้ถืออตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
เงินบาทกบัเงินสวสิฟรังกเ์ป็นหลกัในการพิจารณา และหากเงินสวสิฟรังกมี์การงดใชห้รือยกเลิกไป ให้
ถืออตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นหลกัในการพิจารณาในวนัท าสัญญา 
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ซ่ึงอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 
39.14 บาท และบริษทัมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าอีก 2 คร้ังๆ ละ 10 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ทั้งน้ี 
เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายลุง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้เช่าและ
หากผูเ้ช่าผดิขอ้สัญญาใดๆ หรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ีตกลงไว ้ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได ้

3. สัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2517 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 เม่ือหมดสัญญาเช่าแลว้ Philippine 
Hoteliers, Inc. (“ผูเ้ช่า”) มีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี ซ่ึงปัจจุบนัผูเ้ช่าไดต่้อสัญญาเช่าไปอีก 25 ปีแลว้ 
ส่วนอตัราค่าเช่าปีท่ี 1 และปีท่ี 2 คิดร้อยละ 3 จากก าไรขั้นตน้ แต่ไม่เกิน 800,000 เปโซ ส าหรับปีท่ี 3 
และปีต่อไป คิดร้อยละ 5 ของรายไดส้ าหรับปี แต่ไม่เกิน 1,000,000  เปโซ ทั้งน้ี เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุด
อายลุง ท่ีดินเช่าใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของ Ayala Corporation (“ผูใ้ห้เช่า”) และหากผูเ้ช่าผิดขอ้บงัคบัใน
สัญญาหรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ีตกลงผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได ้

4. เ ม่ือว ันท่ี  24 ธันวาคม 2553 บริษัท ดุ สิต แมนเนจเม้นท์ จ  ากัด  ซ่ึง เ ป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  
ไดท้  าสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิต  ดีทู 
เชียงใหม่ และเช่าช่วงสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญา
เช่า และสัญญาเช่าช่วงไดอี้ก 6 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี โดยบริษทัเป็นผูรั้บประกนัการช าระค่าเช่า และ/หรือ 
ค่าเช่าช่วงขั้นต ่าท่ีบริษทัยอ่ยจะตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุนรวม โดยก าหนดอตัราค่าเช่าดงัน้ี 

1. ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 205,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือนตามจ านวน 
ท่ีระบุในสัญญา 

ส าหรับค่าเช่าในระหว่างวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ค านวณเป็น
สัดส่วนตามจ านวนวนัจากอตัราค่าเช่าดงักล่าว 
 2. ค่าเช่าแปรผนัช าระเป็นรายไตรมาส ค านวณในอตัราร้อยละของก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนหกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี (EBITDA) ของ
กิจการโรงแรม ซ่ึงก าหนดอตัราร้อยละไวด้งัน้ี 

ปี 2554 ถึง ปี 2559 อตัราร้อยละ 90 
ปี 2560 ถึง ปี 2565 อตัราร้อยละ 85 
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ 80 
ส าหรับค่าเช่าในระหวา่งวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ให้ค  านวณเป็น

สัดส่วนตามจ านวนวนัโดยใชอ้ตัราร้อยละ 90 
5. DMS Property Investment Private Limited 

จากการท่ี บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) และ / หรือ DMS Property Investment 
Private Limited ได้กรรมสิทธ์ิในการเช่าท่ีดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์  โครงการรีสอร์ท  
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และส่ิงปลูกสร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั
มีค่าเช่าตามอายสุัญญาเช่าท่ีเหลือดงัน้ี 
 

ครบก าหนด จ านวนเงิน  (เหรียญสหรัฐฯ) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 1,000,000  
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,000,000  
ระยะเวลาท่ีเกินกวา่หา้ปี 43,182,787  
   

ทั้งน้ี DMS Property Investment Private Limited สามารถน าค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้จ านวน 5 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐฯ มาหกัไดปี้ละ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

5.2 เคร่ืองหมายการค้า 
ปัจจุบนับริษทัและบริษทัย่อยมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีใชป้ระกอบธุรกิจ โดยใช ้ดุสิต เป็นเคร่ืองหมายการคา้

หลกั และพฒันาออกเป็น 5  เคร่ืองหมายการคา้ คือ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเทวารัณย”์                    
และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” โดย ดุสิตธานี เป็นช่ือโรงแรมในนามของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ท่ีเป็น
ผูด้  าเนินการและรับจา้งบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน “ดุสิตปร๊ินเซส” เป็นช่ือโรงแรมในนาม          
ของบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ ท่ีเป็นเจา้ของและรับจา้งบริหาร ส่วน“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ
“ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” เป็นช่ือโรงแรมในนามของการรับจา้งบริหาร  

ผูท่ี้สามารถใช้ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวได้ต่อเม่ือมีการลงนามในสัญญาจา้งบริหารกบับริษทั              
โดยบริษทัจะเขา้ด าเนินการรับจา้งบริหารโรงแรม  และเม่ือสัญญาจา้งบริหารส้ินสุดลง โรงแรมนั้นๆ จะไม่มี
สิทธิใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัต่อไป   

ผูท่ี้จ้างบริษัทบริหารโรงแรมต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนตามสัญญาจ้างบริหารส าหรับ               
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเทวารัณย”์ และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนท่ีเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในธุรกิจ

ต่างๆ คือธุรกิจโรงแรม และรับจา้งบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 2,162 ลา้นบาท   
นโยบายการบริหารงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมคือ ให้มีการบริหารงานเช่นเดียวกับบริษทั               

โดยบริษทัไดส่้งตวัแทนกรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพื่อให้ควบคุมดูแลการด าเนินงาน        
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัทั้งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี 
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6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย   
ปัจจุบนับริษทัมีคดีขอ้พิพาทซ่ึงบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาท              

ท่ียงัไม่ส้ินสุด  มีดงัต่อไปน้ี   
6.1   คดีระหว่าง บริษัท  เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  (“เวิลด์ อินเตอร์เทรด”) กับ บริษัท ดุสิต

ธานี จ ากดั (มหาชน) (“ดุสิตธานี”) 
 สืบเน่ืองจากท่ีกลุ่มดุสิตธานี ไดซ้ื้ออาคารโรงแรมแกรนด์ พาเลส จากเวิลด์ อินเตอร์เทรด ซ่ึงอาคาร
ดงักล่าวตั้งอยูบ่นท่ีดินของบริษทั สิริพทัยา จ ากดั โดย เวิลด์ อินเตอร์เทรด ไดย้กเลิกสัญญาเช่าท่ีดินกบัเจา้ของ
ท่ีดิน และดุสิตธานี ไดเ้ขา้ไปท าสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่มีอายุ 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2530 ถึง วนัท่ี          
30 กนัยายน 2560 โดยรับเง่ือนไขวา่ หากสัญญาเช่าส้ินสุดลงจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและอุปกรณ์ควบ
ให้กบัเจา้ของท่ีดิน ทั้งน้ี ดุสิตธานี ได้ปิดกิจการโรงแรมแกรนด์ พาเลส และได้เขา้ท าการปรับปรุงตกแต่ง
โรงแรมและเปิดด าเนินการกิจการใหม่ในปี 2531  ภายใตช่ื้อโรงแรมดุสิตรีสอร์ท พทัยา   

เวลิด ์อินเตอร์เทรด  มีคดีความกบับริษทั ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
คดีแพง่: บริษทั เวลิด ์อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ฟ้องคดี บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
 คดีท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2541 นายธเนศ  เตลาน กรรมการเวิลด์ อินเตอร์เทรด ไดย้ื่นฟ้อง               
ดุสิตธานีเป็นคดีแพ่ง เพื่อเพิกถอนสัญญาซ้ือขายอาคารโรงแรมดุสิตรีสอร์ท พทัยา และเรียกร้องค่าเสียหาย  
ดว้ยทุนทรัพย ์1,045.86 ลา้นบาท 
 ผลคดี วนัท่ี 17 สิงหาคม 2543 ศาลพิพากษาให้ยกฟ้องเวิลด์ อินเตอร์เทรด โดยวินิจฉัยว่าดว้ยการ             
ซ้ือขายอาคารท่ีพิพาทตามสัญญาซ้ือขาย คู่สัญญามิได้จดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีตามท่ีตกลงกนัไวใ้น
สัญญาซ้ือขาย สัญญาดงักล่าวจึงตกเป็นโมฆะ 

 คดีท่ี 2 วนัท่ี 7 ธันวาคม 2544 เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้ยื่นฟ้องต่อดุสิตธานีเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง
กรุงเทพใต ้เพื่อเรียกอาคารคืน และเรียกค่าเสียหายจากการละเมิด โดยมีทุนทรัพยใ์นการฟ้องคดีเป็นจ านวนเงิน 
2,760   ลา้นบาท  

ผลคดี วนัท่ี 26 มีนาคม 2547 ศาลพิจารณายกฟ้องเวิลด์ อินเตอร์เทรด เน่ืองจากดุสิตธานีเป็นเจา้ของ
อาคารดว้ยผลของการครอบครองปรปักษต์ามกฎหมายโดยสมบูรณ์แลว้ 

วนัท่ี 26 เมษายน 2547 เวิลด์ อินเตอร์เทรดไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาล และเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2550              
ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ให้ยกฟ้องเวิลด์ อินเตอร์เทรด และตดัสินให้ดุสิตธานีเป็นเจา้ของ
อาคารโรงแรมดุสิตรีสอร์ท พทัยาโดยสมบูรณ์ 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2550 เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้ยื่นฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซ่ึง                
ดุสิตธานีส่งค าแกฎี้กาแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2550 ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 
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คดีแพง่: บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ฟ้องคดีบริษทั เวลิด ์อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
คดีท่ี 1 เน่ืองจาก เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้น าค าพิพากษาของศาลแพ่งเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2543                    

ท่ีพิพากษาวา่การซ้ือขายอาคารท่ีพิพาทเป็นโมฆะ ยื่นต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์(“จพท.”) โดยให้เหตุผลว่า
กรรมสิทธ์ิ ในอาคารยงัเป็นของตน จพท. จึงจะเขา้ปิดหมายยึดทรัพยอ์าคาร วนัท่ี 26 มิถุนายน 2544 ดุสิตธานี 
จึงไดช้ าระหน้ีจ านวน 44.25 ลา้นบาท แทน เวิลด์ อินเตอร์เทรด ต่อ จพท. ต่อมา ดุสิตธานีไดมี้หนงัสือทวงถามให ้
เวิลด์ อินเตอร์เทรด ช าระหน้ีท่ีดุสิตธานี ได้ช าระหน้ีแทน แต่ เวิลด์ อินเตอร์เทรด ไม่ได้ช าระหน้ีดงักล่าว          
แต่ประการใด 

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2544 ดุสิตธานีจึงไดย้ื่นฟ้อง เวิลด์ อินเตอร์เทรด ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใตใ้นจ านวน      
ทุนทรัพย ์45.78 ลา้นบาท เพื่อเรียกร้องใหช้ าระเงินคืนจากกรณีดงักล่าวอนัเป็นสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย 

ผลคดี ศาลไดพ้ิพากษาให้ เวลิด ์อินเตอร์เทรด ช าระเงินจ านวน 45.78 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 44.25 ลา้นบาท นบัตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2544  จนกวา่จะช าระให้แก่ดุสิตธานี 
ครบถว้น 

วนัท่ี 26 เมษายน 2547 เวิลด์ อินเตอร์เทรดไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาล ซ่ึงต่อมา จพท. แถลงต่อศาลว่า              
ไม่ประสงค์จะด าเนินคดีแทน เวิลด์ อินเตอร์เทรด จึงขอให้จ  าหน่ายคดีออกจากสารบบคดีของศาลอุทธรณ์ 
ต่อมาวนัท่ี 2 สิงหาคม 2549 ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งใหจ้  าหน่ายคดีดงักล่าวตามค าแถลงของ จพท. 
คดีลม้ละลาย: บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ฟ้องคดีบริษทั เวลิด ์อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

สืบเน่ืองจากศาลแพ่งกรุงเทพใตพ้ิพากษาคดีให้ เวิลด์ อินเตอร์เทรดช าระเงิน จ านวน 45.78 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีแก่ดุสิตธานี ในมูลหน้ีท่ีดุสิตธานี ไดช้ าระหน้ีแทน เวิลด์ อินเตอร์เทรด           
และเวิลด์ อินเตอร์เทรดมิไดช้ าระเงินคืนให้แก่ดุสิตธานี ต่อมาวนัท่ี 31 มกราคม 2548 ดุสิตธานีจึงไดย้ื่นฟ้อง
ลม้ละลายเวลิด ์อินเตอร์เทรดต่อศาลลม้ละลายกลาง 

ผลคดี วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2548 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด เวิลด์ อินเตอร์เทรด 
และในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2548 เวิลด์ อินเตอร์เทรดไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดต่อศาลฎีกา แผนก
คดีลม้ละลาย 

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้คือมีค าสั่งพิทกัษ์ทรัพยข์องจ าเลย
เด็ดขาด  

ณ ปัจจุบนั จพท. ก าลงัด าเนินการรวบรวมทรัพยสิ์นทั้งหมดของ เวิลด์ อินเตอร์เทรดและเรียกประชุม
เจา้หน้ี เพื่อก าหนดแนวทางในการจดัการทรัพยสิ์นของ เวิลด์ อินเตอร์เทรด แต่เน่ืองจากยงัมีคดีท่ี ดุสิตธานี  
(ในฐานะลูกหน้ี) ถูกเวิลด์ อินเตอร์เทรดฟ้อง และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เจา้พนกังานบงัคบัคดี
และทนายความของเวิลด์ อินเตอร์เทรดจึงขอให้รอผลคดีดงักล่าวก่อน จึงจะสามารถรวบรวมทรัพยสิ์นของ
เวลิด ์อินเตอร์เทรดและสรุปผลปิดคดีได ้

ทั้งน้ี ดุสิตธานีไดต้ั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับการช าระหน้ีแทนไปแลว้จ านวน 44.25 ลา้นบาท 
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6.2 ข้อพิพาทระหว่าง บริษัท ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด (“ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท”) กับ               
นายจีระพนัธ์  กติิบุตร กบัพวก  
วนัท่ี  31 สิงหาคม 2547 ดุสิต โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ทไดย้ืน่ฟ้อง นายจีระพนัธ์ กิติบุตรกบัพวกเป็นจ าเลย          

ต่อศาลจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยทุนทรัพยจ์  านวน 40.18 ลา้นบาทในขอ้หาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากกรณีท่ี
มีขอ้ตกลงเร่ืองการขายท่ีโดยปลอดภาระผกูพนัแต่ปรากฏวา่ท่ีดินท่ีขายติดภาระจ ายอม  

วนัท่ี  20 ธนัวาคม 2550 ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ไดมี้ค าสั่งยกฟ้องโดยให้เหตุผลวา่ ดุสิต โฮเต็ล แอนด ์                 
รีสอร์ททราบมาตั้งแต่ตน้แลว้วา่ท่ีดินของนายจีระพนัธ์ กิติบุตรตกอยูภ่ายใตภ้าระจ ายอม อีกทั้งในสัญญาจะซ้ือ
จะขายก็มิไดร้ะบุเง่ือนไขการปลดภาระจ ายอมไวใ้หช้ดัเจน ดุสิต โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จึงไม่มีอ านาจฟ้อง 

วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2551 ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ไดย้ื่นอุทธรณ์วา่การปลดภาระจ ายอมเป็นหนา้ท่ี
ของนายจีระพนัธ์ กิติบุตร เม่ือมิไดด้ าเนินการนายจีระพนัธ์ กิติบุตรจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาตอ้งชดใช้ค่าเสียหาย
ตามสัญญาจะซ้ือจะขาย  

วนัท่ี 14 มีนาคม 2551 นายจีระพนัธ์ กิติบุตร กบัพวกไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์   
วนัท่ี 29 ธันวาคม 2553 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ โดยวินิจฉัยจากเจตนารมณ์ของ

คู่สัญญามากกว่าถ้อยค าในสัญญา  ซ่ึงเห็นว่านายจีระพนัธ์ กิติบุตร กับพวก มิได้ผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย 
เน่ืองจาก ดุสิต โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท ทราบวา่โฉนดท่ีดินเลขท่ี 30 มีภาระจ ายอมอยูแ่ลว้ตั้งแต่แรก และตกลงซ้ือ
ท่ีดินดงักล่าว อีกทั้ง มิไดป้ฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
มิไดถื้อวา่ภาระจ ายอมเป็นสาระส าคญัในการรับโอนกรรมสิทธ์ิ  
 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2554 ดุสิต โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท ยืน่ฎีกา 
 วนัท่ี 14 มีนาคม 2554 นายจีรพนัธ์ กิติบุตร ยืน่ค  าแกฎี้กา คดีน้ีจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
6.3 ข้อพพิาทระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) (“ผู้เสนอข้อพพิาท”) กับ บริษัท ไทยไพบูลย์ 

ประกนัภัย จ ากดั บริษัท แอกซ่าประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ธนชาต ประกันภัย จ ากดั และบริษัท อลอินัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภัย จ ากดั (“ผู้คัดค้านทั้ง 5”) 
บริษทัไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในการชุมนุมทางการเมืองเม่ือปี 2553 โดยบริษทั

ไดเ้รียกร้องค่าเสียหายดงักล่าวจากผูค้ดัคา้นทั้ง 5 แต่ผูค้ดัคา้นทั้ง 5 ไดป้ฏิเสธการจ่ายค่าเสียหาย 
วนัท่ี 20 มกราคม 2555 บริษทัไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายส าหรับทรัพย์สินถูกท าลายและ
ค่าเสียหายดา้นธุรกิจหยุดชะงกั ตามกรมธรรม์ประกนัภยัประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์นและตามกรมธรรม์
ประกนัภยัการก่อการร้าย โดยบริษทัและผูค้ดัคา้นทั้ง 5 ไดเ้จรจากนัเร่ือยมา 

วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 บริษทัและผูค้ดัคา้นทั้ง 5 สามารถเจรจาเก่ียวกบัค่าเสียหายดา้นทรัพยสิ์นถูก
ท าลายได ้โดยผูค้ดัคา้นทั้ง 5 ตกลงชดใชค้่าเสียหายดา้นทรัพยสิ์นถูกท าลายจ านวน 13.94 ลา้นบาท  และบริษทั
ไดรั้บเช็คค่าเสียหาย จ านวน 10.94 ลา้นบาท (หกัค่าความรับผดิส่วนแรก 3 ลา้นบาท) จากผูค้ดัคา้นทั้ง 5 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

64 

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัยื่นค าแกค้  าเสนอขอ้พิพาท ลดขอ้พิพาทให้เหลือเฉพาะการเรียกร้อง
ค่าเสียหายดา้นธุรกิจหยุดชะงกัตามกรมธรรม์ประกนัภยัการก่อการร้ายจ านวน 15.3 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีการตั้ง
คณะอนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 
6.4 คดีความของ Philippine Hoteliers, Inc. 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 Philippine Hoteliers, Inc. ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเก่ียวกบัขอ้พิพาท
แรงงานและคดีอ่ืนๆ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลจ านวน 8 คดี ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีนยัส าคญั  

นอกจากน้ี บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ยงัมีคดีความอ่ืนๆ อีก แต่ทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง
ในแต่ละคดีเป็นจ านวนไม่สูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของเจา้ของ และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมี
นยัส าคญั อีกทั้งเป็นคดีท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
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6.  โครงการในอนาคต 
“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ได้ยกเลกิหัวข้อนี”้ 
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7.  โครงสร้างเงินทุน 
7.1   หลกัทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 850 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 850 ลา้นบาท    
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 85 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ทั้งน้ี ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2546 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2546 บริษทัไดท้  าการซ้ือหุ้นคืน จ านวน 2,760,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด    
เป็นจ านวนเงิน 115,818,208 บาท โดยมีการก าหนดจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547                   
ถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2549  

ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2549 บริษทัมีจ านวนผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 1,018 ราย ถือหุ้นรวมกนั 12,546,476 หุ้น          
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.76 ของทุนช าระแล้ว บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขในเร่ืองดังกล่าว โดยท่ีประชุม                    
คณะกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี  คร้ังท่ี 6/2549 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2549 ไดมี้มติให้บริษทัเสนอขายหุ้นทุนซ้ือคืน                
จ านวน 2,760,500 หุ้น ซ่ึงมีตน้ทุนเฉล่ียหุ้นละ 41.96 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของ บมจ. รอยลั ปร๊ินเซส และ          
บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั โดยผูถื้อหุ้นรายย่อย               
ทั้ง 2 บริษทัดงักล่าว ตอ้งช าระราคาค่าหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยหุ้นของ บมจ. รอยลั ปร๊ินเซส และ บ. ดุสิต โฮเต็ล 
แอนด์ รีสอร์ท ของผูถื้อหุ้นรายย่อย หากผูถื้อหุ้นรายย่อยของ 2 บริษทัดงักล่าวซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนไม่ครบตาม
จ านวนหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษทั ให้บริษทัจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีเหลือในกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 บริษทัไดจ้  าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนในราคาหุ้นละ 50 บาท จ านวน 728,005 หุ้น 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของบมจ. รอยลั ปร๊ินเซส จ านวน 217 ราย เป็นจ านวน 636,805 หุ้น และจ าหน่ายให้แก่           
ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของบ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ านวน 56 ราย เป็นจ านวน 91,200 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 
0.86 ของทุนช าระแลว้ คงเหลือหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 2,032,495 หุ้น ซ่ึงไดด้ าเนินการขายหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีเหลือ
ดงักล่าวทั้งหมดแลว้ในกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2549 
ถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2549 โดยขายจ านวนรวม 2,032,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 47-49 บาท  และขายจ านวน 95 หุ้น               
ในราคาหุ้นละ 45 บาท  ไดเ้งินสุทธิ 96.35 ลา้นบาท  และมีก าไรจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจ านวนเงินรวม            
16.95 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2549 Somers (U.K.) Limited ซ่ึงเป็น Nominee ของ Arisaig Asean Fund 
Limited      ท่ีเป็น Mutual Fund ในต่างประเทศ และไม่มีการส่งตวัแทนเขา้มาบริหารงาน ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ 
บมจ. ดุสิตธานีเพิ่ม 1 ลา้นหุ้น ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจากร้อยละ 4.94 เป็นร้อยละ 6.12 อยา่งไรก็ตาม 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  แจง้วา่กรณีน้ียงัไม่มีความชดัเจนเน่ืองจาก Arisaig Asean Fund Limited เป็น Mutual Fund 
ในต่างประเทศจึงไม่แน่ใจวา่ควรจดัอยูใ่นกลุ่มของ Free Float หรือ Strategic Shareholders จึงขอประชุมกนั
เป็นการภายในก่อน หากไดผ้ลอย่างไรจะแจง้ให้บริษทัทราบต่อไป ในกรณีน้ี หากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้นบั
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รวมหุ้นของ Arisaig Asean Fund Limited อยูใ่นส่วนของ Strategic Shareholders แลว้ Free Float  ของบริษทัก็
จะต ่ากวา่ร้อยละ 15 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้จง้มายงับริษทัวา่ ตลาดหลกัทรัพยฯ์           
ไดพ้ิจารณาและเห็นวา่การถือหุ้นในบริษทัของ Arisaig Asean Fund Limited โดยผา่น Somers (U.K.) Limited              
ซ่ึงเป็น Nominee Company นั้นถือเป็น Non-Strategic Shareholders ในการน้ี บริษทัไดน้ าส่งแบบแสดงรายงาน
การกระจายการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2550 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ         
ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 14/2550 และสิทธิในการรับเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ            
เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2549 อีกคร้ังหน่ึง โดยน าการถือหุ้นของ Arisaig Asean Fund Limited ซ่ึงเป็น 
Nominee Company มารวมอยูใ่นส่วนของ Non-Strategic Shareholders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั และไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่         
หุ้นสามญั เช่น หุ้นบุริมสิทธิ อีกทั้งบริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อา้งอิงท่ีมีหุน้ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

ทั้งน้ี กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั หรือกบับริษทัในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ 
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2550 มีมติท่ีส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบ         
ต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2550 ในวนัจนัทร์ท่ี 17 ธนัวาคม 2550  มีมติ
อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทั  และ/
หรือช าระหน้ีบางส่วนของบริษทั เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิ หรือไม่ดอ้ย
สิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกนั  อาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อน
ก าหนด มีจ านวนเงินรวมหุ้นกูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี นบัจาก
วนัออกหุ้นกู้ อตัราดอกเบ้ียข้ึนอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ มีวิธีการจดัสรร เสนอขาย
ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือผูล้งทุน               
รายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ี วนัท่ี 29 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 18/2554    
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัขยายเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้อกไปอีก 5 ปี นับจากวนัท่ี 29 เมษายน 2554 
เน่ืองจากบริษทัยงัมิไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
 วนัท่ี 30 มีนาคม 2555 วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ            
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 9/2555 บริษทัมีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยร้อยละ 16.88 
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7.2  ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างและรายละเอียดของกลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืน ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ คร้ังหลงัสุด วนัท่ี  30 มีนาคม 2555 มีดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. บริษทั เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั  

 42,439,833 
9,920,500 

49.93 
11.67 

3. PIONEER INETWORK LIMITED 8,765,072 10.31 
4. บริษทั ไทยประกนัชีวติ  จ  ากดั และผูเ้ก่ียวขอ้ง 4,593,708 5.40 
5. นายชาตรี  โสภณพนิช และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
6. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 
7. นางจารุณี ชินวงคว์รกุล 

4,383,939 
2,598,233 
2,000,300 

5.16 
3.06 
2.35 

8. MR. WANG KONG-WEI 
9. บริษทั พรอสเพคท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
10. CHASE NOMINEES LIMITED 42 

1,950,000 
834,900 
508,500 

2.29 
0.98 
0.60 

รวม 77,994,985 91.76 
    ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน 7,005,015 8.24 
 ทุนจดทะเบียนรวม    850,000,000   บาท 
มูลค่าหุน้  10    บาท/หุน้ 

จ านวนหุ้นสามญั  85,000,000   หุน้ 
หกั   หุน้สามญัซ้ือคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ (471,500) หุน้ 

 รวมจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 84,528,500      หุน้ 
                                  

ท่านผูห้ญิงชนัตถ์  ปิยะอุย   และผูเ้ กี่ยวข ้อง ประกอบด้วย บ .ชนัตถ์และลูก กลุ่มนาย
ชนินทธ์ โทณวณิก กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธ์ิ และกลุ่มนางสุนงค ์สาลีรัฐวภิาค 

บริษทั  ไทยประก ันชีว ิต  จ  าก ัด  และผู เ้ กี ่ยวข ้อง  ประกอบด ้วย  บ .ว ีซี  สมบตัิ และ            
นายวิญญู ไชยวรรณ 

  นายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้ก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย นางสาวติรี รมยะรูป 
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7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่เกินก าไรสุทธิต่อหุ้นและไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาถึง          
ผลการด าเนินงานและก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่า มีความสามารถท่ีจะจ่ายได้โดยไม่ผิด
ขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั นอกจากน้ี วนัท่ี 11 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
คร้ังท่ี 7/2554 มีมติเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่จ่ายปันผลระหวา่งกาล 

ในปี 2554 บริษทัจ่ายเงินปันผลโดยจดัสรรจากก าไรและก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 
42.50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 137 ของก าไรสุทธิ 
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8.  การจัดการ  
8.1  โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

 
 

  
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย 
- ฝ่ายปฏิบติัการ 
- ฝ่ายขายเเละการตลาด 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- สปา 
 
   
 

 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย 
- ฝ่ายวเิคราะห์การลงทุน  
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์ 
- ฝ่ายการเงิน 
    

 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย 
- วทิยาลยัดุสิตธานี 
- บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 

 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย 
- ส านกังานเลขานุการบริษทั  
- ฝ่ายกฎหมายและการจดัการ 
- ฝ่ายบญัชีเเละการเงิน 
- ฝ่ายบญัชีโรงเเรมเเละควบคุม 
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- ฝ่ายจดัซ้ือกลาง 
- ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
- ฝ่ายอาคารส านกังาน 
-  ฝ่ายบริการเทคนิค 
- ฝ่ายพฒันาโรงเเรม 
- ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
- ฝ่ายบริหารจดัการสู่ความยัง่ยนื 
 

ธุรกจิบริหารสินทรัพย์ ธุรกจิบริหารโรงแรมและสปา ธุรกจิการศึกษา ส่วนส านักงาน 
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โครงสร้างการจดัการ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั เเละคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 คณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการ
บริหาร โดยมีกรรมการผูจ้ ัดการ เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะผู ้บริหารโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เป็นประธานท่ีปรึกษา นายขวญัแกว้ วชัโรทยั 
และนายบนัเทิง ตนัติวทิ เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ เเละคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดับที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 
1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ ปิยะอุย ประธานกิตติมศกัด์ิเเละกรรมการ 7/9 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 8/9 
3. ร.ต.ท.ฉตัรชยั  บุณยะอนนัต ์ กรรมการ 8/9 
4. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการ 9/9 
5. นายเคน็เน็ท  กอศิริโสภณ กรรมการ 3/9 
6. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
9/9 

7. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ /  
เลขานุการบริษทั 

9/9 

8. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหา / ประธาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

9/9 

9. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

9/9 

10. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

8/9 

11. นายสรดิษ วญิญรัตน์ กรรมการอิสระ 8/9 
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รายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น บมจ.ดุสิตธานีของกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ณ 31 ธนัวาคม 2555 
เปรียบเทียบ ณ 31 ธนัวาคม 2554 

 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

ที ่ ช่ือ การถือครองหลกัทรัพย์ 

    
ถือโดยตนเอง ถือโดยผู้เกีย่วข้อง รวม 

 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

    2555 2554 2555 2554 2555 2554   

1 ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย               -                    -    
 

42,439,833  
  

42,439,833  
    

42,439,833  
  

42,439,833                       -    
2 นายชาตรี โสภณพนิช  4,373,866  

   
4,362,866  

        
10,073  

         
10,073  

      
4,383,939  

    
4,372,939          11,000 

3 ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์               -                    -                    -                    -    
                   

-                    -                         -    
4 นางวรางค ์ไชยวรรณ               -                    -    

   
2,194,508  

    
4,593,708  

      
2,194,508  

    
4,593,708    (2,399,200) 

5 นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ               -                    -    
   

8,765,072  
    

8,765,072  
      

8,765,072  
    

8,765,072                       -    
6 ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี               -                    -                    -                    -    

                   
-                    -                         -    

7 ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ         5,406  
          

5,406  
        

61,660  
         

61,660  
           

67,066  
         

67,066                       -    
8 นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้               -                    -                    -                    -    

                   
-                    -                         -    

9 นายสรดิษ วิญญรัตน์               -                    -                    -                    -    
                   

-                    -                         -    
10 นายชนินทธ์ โทณวณิก นบัรวมอยูใ่นกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 
11 นางสินี เธียรประสิทธ์ิ นบัรวมอยูใ่นกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 

  รวม (หุ้น) 
 

4,379,272  
   
4,368,272   53,471,146  

  
55,870,346  

    
57,850,418  

  
60,238,618    (2,388,200) 

                  
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัคือ ท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต ์       
นายชนินทธ์ โทณวณิก เเละนางสินี เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั 
หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. อนุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทน  กรรมการผูจ้ดัการหรือ CEO และ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 4 ล าดบันบัจากกรรมการผูจ้ดัการหรือ CEO ลงมา 
2. ประเมินผลงานประจ าปีของ CEO 
3. พิจารณาอนุมติัโครงสร้างและการบริหารงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
4. ก าหนดกลยทุธ์  เป้าหมาย  ทิศทาง นโยบายของกลุ่มบริษทั และนโยบายการลงทุน 
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5. พิจารณาอนุมติังบประมาณด าเนินงาน  งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจ าปี และโครงการลงทุนของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

6. ติดตามผลการด าเนินงาน  และฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
7. พจิารณาอนุมติัรายการเก่ียวโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ            

อ่ืน ๆ  ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. พิจารณาอนุมติัเร่ืองการก่อหน้ี  ภาระผกูพนั  และการค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
9. พิจารณาเร่ืองขอ้พิพาท  และคดีความต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
10. พิจารณาอนุมติัแผนก าลังคนประจ าปี  วงเงินการจ่ายโบนัส  และการข้ึนเงินเดือนประจ าปี ของบริษทัและ     

บริษทัยอ่ย 
11. พิจารณาอนุมติัการจัดซ้ือจดัจ้าง การบริการ การเช่า และการให้เช่าท่ีไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปี          

ในวงเงินเกินกวา่ 5 ลา้นบาท 
12. พิจารณาการซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณ ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 5 ลา้นบาท และการใชจ่้ายเกินกว่า

งบประมาณร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั  
13. พิจารณาเร่ืองการเช่าและการใหเ้ช่าสินทรัพย ์ ท่ีมีระยะเวลาเกินกวา่ 3 ปี 
14. พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าไตรมาส ประจ าปี แบบรายงานประจ าปี 56-1 และ 56-2 ฯลฯ ตามก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ กลต.   
15. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย  และคณะกรรมการบริหาร  
16. เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทน  ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
17. เสนอกรรมการท่ีออกตามวาระและกรรมการเขา้ใหม่ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
18. เสนอการจ่ายเบ้ียประชุม  และเงินบ าเหน็จกรรมการ  รวมทั้งการจดัสรรเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นต่อท่ีประชุม             

ผูถื้อหุน้ 
19.  พิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารน าเสนอ ตลอดจนเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
20. คณะกรรมการตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 4 คร้ังต่อปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมี

คณะกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
21. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึง

อย่างใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบหมายเพื่อให้
บุคคลมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร          
ซ่ึงคณะกรรมการ อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นๆได้เม่ือ
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เห็นสมควร ยกเวน้รายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและรายการเก่ียวโยงจะต้องปฏิบติัตาม
ประกาศและขอ้ก าหนดของ กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ซ่ึงการมอบอ านาจนั้น           
ต้องไม่เป็นรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ อ่ืนใดท ากบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย  ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 

22. กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตอ้งลงมติใหง้ดออกเสียง  และออกจากท่ีประชุม 
23. กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้ง

ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

24. กรรมการต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวงั และต้องกระท าเยี่ยงวิญญูชน                
ผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท าภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั 

25. กรรมการตอ้งรายงานให้บริษทัราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้ งน้ี ตามหลักเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

26. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้เลขานุการบริษทัรับผดิชอบด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของ

บริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

(2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
(3)  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
(4)  หน้าท่ีความรับผิดชอบ นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามค าสั่งประธาน
กรรมการ 

ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ ง
เลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติั
หน้าท่ีได ้และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหน้าท่ีแทนในช่วงเวลา
ดงักล่าว 
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ให้ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานุการบริษัทต่อส านักงานภายใน 14 ว ันนับแต่ว ันท่ีจัดให้มี
ผูรั้บผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว และให้แจง้ให้ส านกังานทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตามวรรคหน่ึง (1) และ 
(2) ดว้ย 

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
1. กรรมการบริษทั เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หกคน และไม่มากกวา่สิบเกา้

คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินอยูใ่นราชอาณาจกัร 
2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกเเละเสนอช่ือบุคคลท่ี

มีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 (1) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนคร้ังเดียวตามจ านวน
กรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้
(2) ผูถื้อหุ้นเเต่ละรายจะใช้คะเเนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน       
เป็นกรรมการได ้เเต่จะเเบ่งคะเเนนเสียงใหเ้เก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
(4) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะเเนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ         
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหน่ึงในสาม ถา้จ านวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัอตัราหน่ึงในสาม 
4. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนั       
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ี               
ใบลาออก ไปถึงบริษทั 

กรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษทัมี 4 ท่าน ดงัน้ี  
1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ 
3. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ 
4. นายสรดิษ วญิญรัตน์ 
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คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่             
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ พนกังาน/ ลูกจา้ง/ ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า/             
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ               
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 
3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส               
พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคล 
ท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
4. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

o ลกัษณะความสัมพนัธ์ : ผูส้อบบญัชี ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

o ระดบันยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ 
- กรณีผูส้อบบญัชี : หา้มทุกกรณี 
- กรณีเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน : มูลค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี 

 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ ทางธุรกิจ (ใชแ้นวทางเดียวกบัขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
o ลกัษณะความสัมพนัธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท 

ไดแ้ก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการ
เก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

o ระดบันยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ >  20 ลา้นบาท หรือ > 3 % 
ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั แล้วแต่จ านวนใด          
จะต ่ากว่า ทั้ งน้ีในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย 

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการ (ยกเวน้กรณีเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) และผูบ้ริหารหรือ 
partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีหา้มมีความสัมพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
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(ง) ขอ้ยกเวน้: กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการ
อิสระ /กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดในระหว่าง                   
ด ารงต าแหน่งก็ได ้  แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติ
เป็นเอกฉันท์ นอกจากน้ี บริษทัตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวของกรรมการรายนั้นไวใ้น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์(แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษทั และหากต่อมาบริษทัจะ
เสนอ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง บริษทั
จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นในวาระ
เลือกตั้งกรรมการดว้ย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1 - 6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ                
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้ 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย                  

และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวม
ท่ีกรรมการอิสระนั้นไดรั้บในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการอสิระ 
การคดัเลือกกรรมการอิสระไดก้ าหนดให้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจาก

คุณสมบติั ประสบการณ์ ทั้งน้ี จะตอ้งไม่ขดักบัขอ้ก าหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. เม่ือผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาแลว้ จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบเพื่อเสนอผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2542 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระ             
การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2555 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ 10/10 
3. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการตรวจสอบ 10/10 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
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ทั้งน้ี ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี และ นายศกัด์ิ เก่ียวการค้า เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2552 มีมติอนุมติัให้ใช้กฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีขอ้ความรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 นาย ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 นาย และ
กรรมการตรวจสอบอีก 2 นาย ทุกนายตอ้งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบติัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด อยา่งนอ้ย 1 นาย ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ี
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 ท่าน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ี
เห็นสมควร 
2. หน้าที่และความรับผดิชอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน               
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ ขอ้ก าหนดของ            
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี และ        
เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุม          อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด            
ต่อบริษทั 

6. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) อยา่งเพียงพอ 
7. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4  คร้ัง 
8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
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8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6 จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามกฎบตัร (Charter) 
8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี  และ             

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท                
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
10.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตาม       

วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่า กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ            
ในการด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า                   
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นให้แก่ส านักงานหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีถึงพฤติการณ์อนัควร
สงสัยท่ีต้องแจ้งดังกล่าว และวิธี เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์นั้ น ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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3. อ านาจหน้าที ่
1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษทัหารือหรือตอบค าถาม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. สามารถขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั หรืออาจจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกได้          

หากมีความจ าเป็น 
4. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี อยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่
คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ                   
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอ โดยไดร้ายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเร่ืองความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้ง   
ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของปี 2555 
คณะกรรมการสรรหา 

จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระ                 
การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาในปี 2555 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการสรรหา 1 / 1 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการสรรหา 1 / 1 
3. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการสรรหา 1 / 1 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
2. พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูเ้หมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
3. พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง 
ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2555 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7 / 7 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7 / 7 
3. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7 / 7 
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 

หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน ส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และ              

บริษทัยอ่ย ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
2. พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน 

และไม่เป็นตวัเงิน 
3. พิจารณานโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงในแต่ละปี 
ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมสม ่าเสมอ และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รายช่ือและต าแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษทัมีดงัน้ี 
 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
 
 
 

ล าดับที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง 
1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ ปิยะอุย ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
3. นายชนินทธ์  โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร 
4. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษทั 
5. ร.ต.ท.ฉตัรชยั  บุณยะอนนัต ์ กรรมการบริหาร 
6. นายคมัภีร์ สุวรรณรัต สมาชิก 
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หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. เร่ืองท่ีตอ้งเสนอคณะกรรมการบริษทั 

1.1 ใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั 
1.1.1 กลยทุธ์ เป้าหมาย และนโยบายของกลุ่มบริษทั 
1.1.2 โครงการลงทุน งบประมาณด าเนินการ และงบประมาณการลงทุน 
1.1.3  แผนก าลงัคนประจ าปี 
1.1.4  การจ่ายโบนสั และการข้ึนเงินเดือนประจ าปี 
1.1.5 การพิจารณาขอ้พิพาท และคดีความต่างๆ พร้อมขอ้เสนอแนะวธีิด าเนินการ 

1.2 ให้คณะกรรมการบริหารรายงานเร่ืองดงัต่อไปน้ี พร้อมขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมการ          
บริษทัทราบ 
1.2.1 ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
1.2.2 การตรวจสอบ จดัท า และสรุปเร่ืองส าคญัต่างๆ 

2. เร่ืองท่ีมีอ านาจพิจารณาอนุมติั 
   ใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

2.1 การแ ต่ งตั้ ง  ปลด  และก าหนดค่ า ตอบแทนผู้บ ริห ารในระดับผู ้อ  านวยก า ร 
(Corporate/General Manager) 

2.2 โครงสร้างและการบริหารระดบัคณะบริหารลงมา 
2.3 การพิจารณาและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบาย            

ของบริษทัและอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
2.4 การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริการ ท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจ าปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท   

ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการ 
2.5 การลงนามในสัญญารับจา้งบริหาร 
2.6 การซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 5 ลา้นบาท  และค่าใช้จ่าย          

ท่ีเกินกว่างบประมาณท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมติัต่อการพิจารณาใน              
1 รอบการประชุมคณะกรรมการ 

2.7 การเช่าหรือการให้เช่าสินทรัพย  ์ซ่ึงเป็น ท่ีดิน อาคาร ส านักงาน ร้านคา้ ท่ีไม่เป็นการ
ด าเนินงานโดยปกติและไม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณประจ าปี  โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และ
มีมูลค่าการเช่าหรือการใหเ้ช่าภายในวงเงินไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาทต่อราย 

2.8 เร่ืองต่างๆ ท่ีคณะบริหารน าเสนอ 
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3. เสนอรายละเอียด  หลกัเกณฑ์  การจ่ายเบ้ียประชุม และเงินบ าเหน็จกรรมการ  รวมทั้งการ
จดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการบริหารตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็น            
องคป์ระชุม 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. พน้จากต าแหน่งกรรมการ  และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั 
2. ยืน่ใบลาออก 
3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกผูซ่ึ้งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็น

กรรมการบริหารแทน 
นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษทัยงัไดมี้การเเต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ือง เพื่อท าหนา้ท่ี       

ในการพิจารณาเเละจดัการในเร่ืองต่างๆ ภายในบริษทัให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ           
เเละประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

 คณะกรรมการจดัการของกลุ่มปฏิบติัการ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารสปา 
 คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ 
 คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
 คณะกรรมการ IT 
 คณะกรรมการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและออกแบบ 
 คณะกรรมการฝ่ายการตลาด 
 คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 คณะกรรมการฝ่ายการลงทุนและพฒันา 
 คณะกรรมการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 คณะกรรมการบริหารจดัการสู่ความย ัง่ยนื 
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เลขานุการบริษัท 
วนัท่ี  11 สิงหาคม 2551  ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2551  มีมติแต่งตั้ง นางสินี เธียรประสิทธ์ิ           

เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  11 สิงหาคม 2551 โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามกฎหมาย 

1.1 จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจ าปีของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
1.3 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
1.4 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี พรบ .บริษัทมหาชนจ ากัด และ พรบ . หลักทรัพย์และ                    

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
1.5 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุม           
ผูถื้อหุน้ 

2. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 
2.1 จดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อเสนอประธาน

คณะกรรมการบริษทัและด าเนินการตามขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.2 รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบักฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับ และประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                    
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวและเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีและมีมติให้ถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์         
แห่งประเทศไทย 

2.4 ใหค้  าแนะน า สนบัสนุนการปฏิบติังานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม 
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2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไดรั้บขอ้มูล เพื่อการพิจารณา
และตดัสินใจ รวบรวม และกลัน่กรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงช้ีแนะประเด็นซ่ึงคณะกรรมการตอ้งพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ 

2.6 ประสานงานกบัประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการในการจดัท าวาระการประชุม
คณะกรรมการ 

2.7 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และ          
สรุปใหท่ี้ประชุมกรรมการทราบทุกคร้ัง (วาระแจง้เพื่อทราบ) 

2.8 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
3. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อฝ่ายจัดการ 

3.1 ติดตามใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
3.2 ดูแล ติดตามใหฝ่้ายจดัการใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ

ของบริษทั 
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจดัการให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และ         

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3.4 จดัใหมี้การรายงานการถือครองหุน้หรือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ

และขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

4.1 ติดต่อส่ือสารและให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัตามความเหมาะสมอย่างถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบ 

4.2 ดูแลใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 
4.3 เป็นศูนยก์ลางการติดต่อกบัสถาบนัต่างๆ  และนกัลงทุนรายย่อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. อืน่ๆ 

5.1 ดูแล ก ากบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  ถูกตอ้ง และโปร่งใส 
5.2 ประสานงานกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการในการจดัท าวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
5.3 เป็นศูนยก์ลางการติดต่อ ส่ือสาร ขอ้มูล ข่าวสาร ระหวา่งคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การพ้นจากต าแหน่ง 
ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ ง

เลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติั
หน้าท่ีได้และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหน้าท่ีแทนเป็นการ
ชัว่คราว ในช่วงเวลาดงักล่าว 
รายช่ือคณะผู้บริหาร 

(ประวติัผูบ้ริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ) 
ล าดับที ่ รายช่ือผู้บริหาร ต าเเหน่ง 

1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ ปิยะอุย ประธานกิตติมศกัด์ิ/ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษทั/รักษาการหัวหน้าฝ่าย

ปฏิบติัการทางการเงิน  
4. นายคมัภีร์ สุวรรณรัต กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการศึกษา 
5. นายเดวดิ เอียด แชคเกลตนั* ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 
6. นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ** รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงิน 
7. นางจงกลนี ฉนัทวรกิจ รองประธานฝ่ายการเงินและการบญัชีส านกังานใหญ่ 
8. นางสาววารุณี เอนกฤทธ์ิมงคล รองประธานฝ่ายการเงินและการบญัชีส่วนโรงแรม 
9. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ รองประธานฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั 

10. นายออมสิน แมน้จกัร รองประธานฝ่ายกฎหมายและการจดัการ 
11. นายยดิูสทรา เจกานาธาน*** รองประธานฝ่ายการเงินและการบญัชีส่วนโรงแรม 
12.  นายอเล็ก โคลิน วลิลทัส์ ผูจ้ดัการโรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
13. นายชชัวาล ศุภชยานนท ์ ผูจ้ดัการโรงเเรมดุสิตธานี พทัยา 

 
หมายเหตุ : *      ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555 
  **    ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 

***  ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 
ในปี 2555 ผูบ้ริหารท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไม่มีการถือครองหรือซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
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หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. ด้านการบริหารงาน      

1.1 ก าหนดเป้าหมาย/(Goal)  นโยบาย/(Policy)  และแผนงาน/(Business plan) ของบริษทั น าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

1.2 ควบคุมดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
จากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดย
สามารถเพิ่ม Shareholders value ท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้สูงข้ึน 

1.3 เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด 
ค าสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหารของบริษทัทุกประการ 

1.4 ประชุมกบัฝ่ายบริหารเพื่อติดตามผลงานอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง  
1.5 ร่วมแก้ไขปัญหา  และ/หรือ ให้ขอ้เสนอแนะกบัฝ่ายบริหารหากการประเมินผลของแต่ละเดือน             

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 บริหารงานภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักการการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ด้านบัญชี และการเงิน 

2.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินของบริษทัร่วมกบั CFO ตามความเหมาะสม และดูแล            
ใหมี้การปฏิบติัตามแผน 

2.2 ก าหนดใหฝ่้ายบญัชีมีระบบบญัชี  และรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
2.3 ก าหนดให ้CFO มีการจดัท าการวเิคราะห์ทางการเงินเพื่อใชใ้นการประเมินผลการด าเนินกิจการ   
2.4 จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน  การประเมินความเส่ียง  การจดัการเพื่อลดความเส่ียงท่ีชดัเจนและ

ถูกตอ้ง      
2.5 พิจารณางบประมาณรายได ้ค่าใชจ่้าย ประจ าปี  และงบประมาณการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมร่วมกบั  

CFO และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 
2.6 พิจารณารายละเอียดและอนุมติัการซ้ือสินทรัพย ์  การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมตามงบประมาณ               

ท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัแลว้    
2.7 พิจารณาการซ้ือสินทรัพย์ท่ีเกินวงเงินงบประมาณท่ีคณะกรรมการได้อนุมติัไวแ้ล้วแต่ไม่เกิน            

ร้อยละ 10  ของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั  และน าเสนอคณะกรรมการอนุมติัเพิ่มเติม 
2.8 อนุมติัค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการโดยตรงในส่วนท่ีเกิน 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท          

ร่วมกบั CFO 
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2.9 อนุมติัค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินกิจการโดยตรงในส่วนท่ีเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท
ร่วมกบั CFO 

2.10 อนุมติัการซ้ือสินทรัพยแ์ละค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาร่วมกบั CFO ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน             
ในวงเงินท่ีไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี 

2.11 พิจารณาโครงการงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน การป้องกันความเส่ียงโดย
ประสานงานกบั CFO  เพื่อดูความเป็นไปไดข้องโครงการ ทั้งน้ีตอ้งมีผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน  

2.12 ควบคุมดูแลและปฏิบติัตามกฎหมายบริษทัมหาชน กฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ           
กฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.13 ร่วมกบั CFO ในการควบคุมดูแลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการ 

3. ด้านการจัดซ้ือ 
3.1 ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการจดัซ้ืออยา่งรัดกุม และโปร่งใส โดยจะตอ้งจดัใหมี้การประกวดราคา 

การเทียบราคา โดยมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายเขา้ร่วมเปิดซอง หรือต่อรองราคา 
3.2 ควบคุมดูแลและตรวจสอบใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

4. ด้านบุคลากร 
4.1 คดัเลือกบุคลากรระดบัผูบ้ริหารโดยใหมี้คุณสมบติัและความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
4.2 จดัสายงานการบริหารท่ีเหมาะสม ก าหนดผูรั้บผิดชอบ  และหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กร            

อยา่งชดัเจน 
4.3 สร้างวสิัยทศัน์ของการเป็นผูน้ าใหฝ่้ายบริหารทุกระดบั  
4.4 วางนโยบายการพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
4.5 จดัใหมี้ขอ้บงัคบัพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานและสวสัดิการสังคม 
4.6 พิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ของพนกังานระดบับริหาร 
4.7 พิจารณาเร่ืองการเลิกจา้งพนกังานระดบับริหาร โดยน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกคร้ัง  
4.8 จดัใหมี้จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม 

5. นโยบายการตลาด 
5.1 ก าหนดนโยบายและวางกลยทุธ์การตลาดของบริษทัล่วงหนา้ทุกปี    
5.2 ตั้งเป้าหมายในการท ายอดขายประจ าปี   
5.3 ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ของบริษทักบัหน่วยราชการ 

และเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
5.4 ก าหนดใหมี้การวเิคราะห์การแข่งขนัเพื่อหาส่วนแบ่งการตลาด   
5.5 ก าหนดใหมี้การหาช่องทางในการตลาดใหม่ เพื่อขยายตลาดใหม้ากข้ึน   
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5.6 ท าวิจัยการตลาดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อน ามาประเมินผลแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อสนอง                       
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 

5.7 ประสานงานกบัหน่วยราชการในการมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั 
6. เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technologies) 

6.1 ก าหนดนโยบายให้มีการศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน และบริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทั 

6.2 ก าหนดใหมี้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์รอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
7. เร่ืองอืน่ๆ  

7.1 พิจารณาโครงการลงทุน และ/หรือ ขยายกิจการของบริษทั  และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
อนุมติั 

7.2 ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
อย่างไรก็ดี อ านาจของกรรมการผูจ้ดัการจะไม่รวมถึงรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือรายการใด              

ท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการผูจ้ดัการมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
ขดัแยง้กบับริษทัหรือบริษทัย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการ              
ในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั
รายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติของบริษทัท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตั้งแต่ผูจ้ดัการโรงแรมข้ึนไป โดยพิจารณาตามหลกัการและนโยบายท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ
บริษทัและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
8.3  ค่าตอบเเทนกรรมการเเละผู้บริหาร 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการท่ีเป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณา        
ค่าตอบเเทนท าหน้าท่ีทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบ                
ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทัเเละเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนั โดยก าหนด         
ค่าตอบเเทนประจ าปี 2555 ดงัน้ี 

1. ค่าตอบเเทนการประชุม 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ 
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท เเละ กรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 

10,000 บาท 
- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 20,000 บาท เเละ กรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 15,000 บาท 
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ค่าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ไดเ้เก่ 
-  คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 

30,000 บาท และกรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 20,000 บาท 
-  คณะกรรมการสรรหา เเละคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน ก าหนดค่าตอบเเทนรายคร้ัง 
 ประธานกรรมการ คร้ังละ 10,000 บาท และกรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 7,500 บาท 

2. ค่าตอบเเทนประจ าปี  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปีอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ทั้งน้ี ในปี 2555 สรุปค่าตอบเเทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี  

* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน เเละคณะกรรมการบริหาร 
(1) ค่าตอบเเทนกรรมการ 

ค่าตอบเเทน* 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2554 ปี 2555 
ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายคร้ัง 3,762,500 3,800,000 
ค่าตอบเเทนรายปี 424,800 424,800 

รวม 4,187,300 4,224,800 
*ไม่รวมค่าตอบเเทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 

 
รายช่ือกรรมการ 

ปี 2555 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอืน่* รวมค่า

ตอบเเทน 
ค่าตอบเเทน 
รายเดือน 

ค่าตอบเเทน 
รายคร้ัง 

ค่าตอบเเทน 
ประจ าปี 

ค่าตอบเเทน 

1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 
2. นายชาตรี โสภณพนิช 
3.  ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์
4. นางวรางค ์ไชยวรรณ 
5. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ 
6. นายชนินทธ์ โทณวณิก 
7. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
8. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี 
9.ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ
10. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ 
11. นายสรดิษ  วญิญรัตน์ 

120,000 
180,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 

140,000 
160,000 
120,000 
135,000 

45,000 
135,000 
135,000 
135,000 
135,000 
120,000 
120,000 

35,400 
70,800 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

440,000 
300,000 
300,000 

- 

295,400 
410,800 
275,400 
290,400 
200,400 
290,400 
290,400 
730,400 
590,400 
575,400 
275,400 

รวม (บาท) 1,380,000 1,380,000 424,800 1,040,000 4,224,800 
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นอกจากน้ียงัมีวงเงินส าหรับใชเ้ป็นค่ารับรองท่านละ 120,000 บาทต่อปี โดยในปี 2555 ค่ารับรองท่ี 
กรรมการทุกท่านใชไ้ปจริงมีจ านวน 1,135,300 บาท  

       (2 ) ค่าตอบเเทนผู้บริหาร 
 

รายละเอยีด จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
ปี 2554 ปี 2555 

เงินเดือนเเละโบนสั 
ค่าสวสัดิการอ่ืน 

35.37 
 7.18 

46.03 
 6.74 

รวม 42.55 52.77 
 
8.4 การก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัมีเจตนามุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและไดจ้ดัท า
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี            
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2555 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2555  จึงมีมติอนุมติันโยบายก ากบัการดูแลกิจการท่ีดี 
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (ฉบบัทบทวน) เพื่อให้
ครอบคลุมหลกัเกณฑท่ี์ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
8.4.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจ าเป็นต่อการด าเนิน
ธุรกิจใหมี้การเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื เพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงก าหนดนโยบายสนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
โดยครอบคลุมหลกัส าคญัดงัน้ี 
 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders)  

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
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ค านิยามทีส่ าคัญ  

ค าทีใ่ช้ ความหมาย 
กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO)/ 

กรรมการผูจ้ดัการ (MD) 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทั 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระ กรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีความเป็นอิสระ

ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการบริษทั
ใหมี้ความกา้วหนา้ โปร่งใส มีการก ากบัดูแลท่ีดี  

คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการกลุ่มย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนมาเพื่อให้ช่วยศึกษาและ
กลัน่กรองงานในดา้นใดดา้นหน่ึง 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล  มีระบบ                  
การจัดท ารายงานทางการเ งิน ท่ี มีความสมบูรณ์  ถูกต้อง เ ป็น ท่ี
น่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามหลกั
สากลมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีมาตรฐาน
รัดกุมเพียงพอ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้ งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ีสรรหา
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

เลขานุการบริษทั บุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อจัดท าและเก็บรักษาหนังสือ               
นัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น
รวมถึงเอกสารส าคญัอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือกฎหมายก าหนด 

 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้นทุกรายได้รับสิทธิโดยเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีบริษทัส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ          
ผูถื้อหุน้และจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
1.1 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนเองถืออยู ่ และไดรั้บสิทธิพื้นฐานต่างๆ เช่น 
สิทธิในการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งอิสระ การไดรั้บเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
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การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่นการเลือกตั้ง
กรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัของบริษทั 
1.2 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้        
ผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการตามท่ีตอ้งการเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
1.3  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการสรรหาเป็น
กรรมการและส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 
โดยผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอเร่ืองดังกล่าวต้องมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4          
ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั  
1.4  บริษทัก าหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนหลงัจากส้ินรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษัท ในวนั เวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมโดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดความเป็นมา วตัถุประสงค ์และความเห็นของกรรมการในเร่ืองต่างๆ ตาม
วาระท่ีน าเสนอ ถูกตอ้งและเพียงพอ และแจง้ล่วงหนา้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  
นอกจากน้ี หากมีเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีและตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะจดัให้มีการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
1.5  ในการประชุมผูถื้อหุน้ มีการปฏิบติัดงัน้ี 

- จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ท่ีแสดงเลขทะเบียนของผูถื้อหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผูถื้อหุ้น

ไดรั้บความสะดวก และท าใหข้ั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

- ใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการออกเสียงแต่ละวาระไดอ้ยา่งเต็มท่ี  โดยบริษทัใชว้ิธีการนบัคะแนนท่ีโปร่งใส 

สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบโดยทนัที 

- ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ร่ิมประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระ

ท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุม

และออกเสียงเป็นตน้ไป 

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค  าถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระก่อนการ

ลงมติ และบนัทึกค าถามค าตอบไวอ้ย่างชดัเจน ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าว 

อย่างเพียงพอแก่ผูถื้อหุ้น ในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ขอ้ซกัถาม บริษทัไดจ้ดัเตรียมกรรมการหรือ

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หค้  าตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั  

- หลงัจากการประชุมผูถื้อหุ้นส้ินสุดลง บริษทัจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งละเอียดครบถว้น

พร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง 
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และจดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั หลงัจากวนัประชุม พร้อมทั้ง

เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องตลท. และของบริษทัท่ี www.dusit.com เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้  

1.6  กรรมการและผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น จึงถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อให้
ผูถื้อหุน้มีโอกาสไดซ้กัถามปัญหาท่ีเก่ียวกบับริษทั 

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัให้ความส าคญัและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายในฐานะท่ีเป็นเจา้ของบริษทัอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่มี           
ผูถื้อหุน้รายใดไดรั้บสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอ่ืน ดงัน้ี 
2.1   บริษทัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2.2   บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้เสนอ
ช่ือกรรมการก่อนการประชุมสามญัประจ าปี 
2.3   ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการประกอบกิจการท่ีส าคัญของบริษัท เช่น           
ผลประกอบการของบริษทั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้ก าหนดของ 
ตลท. หรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) อยา่งเท่าเทียมและพร้อมกนั ซ่ึงบริษทั
จะเผยแพร่ข่าวสารในเวบ็ไซตข์องบริษทัและ ตลท. 
2.4  บริษทัอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง สามารถมอบอ านาจใหผู้อ่ื้น
หรือกรรมการอิสระเป็นผูเ้ขา้ประชุมเเละลงมติแทนไดโ้ดยบริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดต้ามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม
ผูถื้อหุน้พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รวมถึงการแจง้สิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม 
และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุน้ทราบ  
2.5   บริษทัประกาศก าหนดการประชุมและวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม 
2.6   หนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือนดัประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะ จากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.dusit.com 

3) การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัให้ความส าคญัต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในเเละภายนอก เพื่อให้ได้รับการปฏิบติัตามความ
เหมาะสมและเสมอภาค โดยบริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลอยา่งดี เพราะบริษทัตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ          
ท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไรให้กบับริษทั ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษทั
โดยบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ แยกได ้ดงัน้ี 
 

http://www.dusit.com/
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3.1 พนักงาน  
- ดูแลความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
- จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและ             
ค่าทดแทนตามท่ีกฎหมายก าหนด  

- สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้และความกา้วหนา้ให้กบัพนกังานทุกระดบัอยา่งทัว่ถึง
และต่อเน่ือง 

- สนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
- ใหโ้อกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อมกบัความส าเร็จของบริษทั 
- จดัโครงการต่างๆ เพื่อใหค้วามรู้ความสามารถกบับุคลากรในองคก์ร     

3.2  ลูกค้า 
- ปฏิบติัต่อลูกคา้ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 
- ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
- รักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพฒันาการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้
แบบยัง่ยนื 

- รับขอ้เสนอแนะและ/หรือรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และน ามาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บ
ความพึงพอใจ 

- ดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพของลูกคา้ 
- ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้อยา่ง ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์  
- รักษาความลบัของลูกคา้ รวมทั้งไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 3.3 คู่แข่ง 
- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี  
- รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั  
- ไม่ใชว้ธีิไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

3.4 คู่ค้า 
- ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอนัดีงาม  
- ปฏิบติัตามสัญญา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
- ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม 

3.5  เจ้าหนี้ 
- ปฏิบติัตามสัญญา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
- ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม 
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต  
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3.6  สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  
- เขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการต่างๆ ท่ีเป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพฒันาความเป็นอยู่ของ
สังคมหรือชุมชน  

- สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกบัรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคมและ
สถาบนัการศึกษา  

- ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- จดัใหพ้นกังานมีกิจกรรมหรือเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ใชท้รัพยากร วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
- ควบคุม ดูแล วสัดุและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน เพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

3.7 สิทธิมนุษยชน 
- มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
- ไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน   

3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา  
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น          
ทุกประเภทรวมถึง สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ 

- ไม่สนบัสนุนให้พนกังานของบริษทัน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไปท าซ ้ า ดดัแปลง หรือ
กระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 

3.9 การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน 
- สนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ 
- ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับ
อนัเน่ืองจากการใหต้ามประเพณีนิยม 

3.10  คณะกรรมการจดัใหมี้ช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษทัโดยใหท้ าเป็นหนงัสือถึงกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ เลขานุการบริษทั 

4)  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
           บริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูล้งทุน และผูท่ี้มีส่วนได้เสียของบริษทั จึงไดก้ าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลให้ครบถว้น
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ถูกตอ้ง โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลาเพื่อให้มัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นสามารถหาขอ้มูลประกอบการพิจารณาได้ทนั
สถานการณ์ ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด ดงัน้ี 
4.1 บริษทัมีการเปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้อยา่งโปร่งใส  
4.2 รายงานประจ าปีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไว ้ดงัน้ี 

- ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

- ลกัษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั 

- ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

- ประวติัของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

- การระบุวา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 

- การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

- นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 

- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 

- การเปิดเผยจ านวนคร้ังของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 

4.3  บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหว่างกนัไวอ้ย่างครบถ้วน โดยระบุช่ือของบุคคลท่ีมีการท า
รายการระหวา่งกนั ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ นอกจากน้ี 
ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนด
ของ ตลท.  บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะท ารายการ 
4.4  บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครอง และ/หรือ เปล่ียนแปลง หลกัทรัพยต่์อ กลต. ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวลแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปี 2551) 
4.5  บริษทัก าหนดใหก้รรมการตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ
เป็นประจ าทุกปี 
4.6  หากบริษทัมีขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักิจการของบริษทั เช่น การเขา้ท ารายการใดๆ หรือมี
เหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน และผูถื้อหุ้นควรจะรับทราบ แมว้่าไม่เขา้หลกัเกณฑ์การขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
หรือกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัให้เปิดเผย บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูถื้อหุ้นหรือนกัลงทุนอ่ืนๆ ทราบผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัหรือ ตลท.  
4.7  บริษทัไดว้่าจา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีได้รับความ
เห็นชอบจาก กลต. 
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4.8  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกและเท่าเทียมกนั บริษทัจึงจดั
ใหมี้การส่ือสารขอ้มูลของบริษทัผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

- รายงานประจ าปี 
- เวบ็ไซตข์องบริษทั 
- การพบปะกบันกัวเิคราะห์ 
- การจดัท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษทั 
- เวบ็ไซตข์อง ตลท. 

4.9  บริษทัมีเวบ็ไซต ์www.dusit.com ท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีทนัเหตุการณ์เก่ียวกบับริษทั 
4.10 ในส่วนของงานนกัลงทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารระดบัสูงท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบั 
ผูล้งทุน สถาบนัการเงิน รวมทั้งนกัวเิคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู ้มีบทบาทส าคัญ            
ในการก าหนดนโยบายของบริษทัร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง การวางแผนด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง และ
ภาพรวมขององคก์ร บริษทัจึงก าหนดนโยบายและความรับผดิชอบของคณะกรรมการไว ้ดงัน้ี 
5.1  คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
5.2  คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน
ของบริษทั  
5.3  คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ            
การลงทุน และงบประมาณของบริษทัตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการเสนอมา ตลอดจนก ากบัดูแลให้
ฝ่ายจัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อใหบ้ริษทัมีก าไร และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
5.4  คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่ือสารบทบาท หน้าท่ีและ             
ความรับผดิชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษทั   
5.5  คณะกรรมการเป็นผูก้  ากบัดูแลใหก้รรมการผูจ้ดัการด าเนินการตามนโยบายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้
5.6  คณะกรรมการก าหนดนโยบายใหก้รรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษทั  
5.7  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ กล่าวคือ 
กรรมการผู ้จ ัดการจะต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอ่ืนท่ีท าธุรกิจเช่นเดียวกับของบริษัท                    
ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
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5.8  คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวค้ราวละไม่เกิน 3 ปี 
เม่ือครบก าหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการต่อเน่ืองได ้
5.9  คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ของ กลต. และ ตลท. 
5.10  คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงิน          
ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงั              
และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน  
5.11  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหนา้ของการด าเนินงานในดา้นต่างๆ  
5.12  คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้ งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน                     
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่ง
เหมาะสมและใหม้ัน่ใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว ้                  
ซ่ึงทรัพยสิ์น และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัวา่ไดด้ าเนิน
ตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั (Compliance Control)   
5.13  คณะกรรมการก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เเละจะไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน         
มีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
5.14  คณะกรรมการจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อมูลของบริษทั 
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
5.15  กรรมการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
5.16  คณะกรรมการสนบัสนุนกรรมการให้เขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
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5.17  กรรมการตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ี
กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบริหารเสนอ โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า หากมีวาระพิจารณาเร่ืองพิเศษ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นคร้ังๆ ไป เลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อม
วาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้
ร่วมประชุม  
เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุม โดยเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
รับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง 
ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมาก
ท่ีสุดได ้ 
รายงานการประชุมท่ีไดรั้บการรับรองแล้วจะถูกจดัเก็บไวอ้ย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลบัของ
บริษทั ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั 
5.18  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารได้มีการประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย 
5.19 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับใชท้ั้งองคก์ร และจดัท าคู่มือการบริหาร

ความเส่ียงเพื่อใหทุ้กหน่วยงานน าไปใชเ้ป็นเเนวทางในการจดัการบริหารความเส่ียง  

5.20  คณะกรรมการดูแลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการเก่ียว
โยงกนัเกิดข้ึน โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง และหากตอ้งมีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ 
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. และเปิดเผยรายละเอียด 
มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 
5.21  ในการดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายใน ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายใน           
น าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีไม่เก่ียวข้อง และห้ามท าการซ้ือขาย
หลักทรัพยโ์ดยใช้ประโยชน์จากขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงไม่ซ้ือขายหลักทรัพย ์เเละ              
หา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน  
5.22  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของของตนเองและบุคคล          
ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 (ฉบบัประมวล
แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปี 2551) เป็นประจ าทุกปีและ/หรือ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
5.23  คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไว้
ชดัเจน 
5.24  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแนวทางของ ตลท. เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
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5.25  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ
องคก์รโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามแนวทางของ ตลท. 
5.26  คณะกรรมการสรรหาท าหน้าท่ีคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อคณะกรรมการ            
เพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอด
ต าแหน่งท่ีส าคญัต่อไปในอนาคต 
5.27  ประธานกรรมการของบริษทัมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการของบริษทัมิได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานประจ าของบริษทั 
5.28  ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยมีบทบาท อ านาจ และหนา้ท่ีแบ่งแยก
ออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างความสมดุลระหวา่งการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการ 
5.29  คณะกรรมการก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กลต. และเปิดเผยไวใ้ห้                  
เป็นท่ีทราบไวใ้นรายงานประจ าปี 
5.30  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการถ่วงดุลอ านาจของกรรมการ ดงัน้ี  

- คณะกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมด 

- คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด  

5.31 คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
1)  คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2542 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีและการเงิน 
2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ          
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการบริหารความเส่ียง 
อย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย พรบ. บริษทัมหาชน พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของ ตลท./กลต. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล         
ท่ีมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั และ
ปฏิบติัอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 
3)  มีการเปิดเผยประวติัและคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 
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4)  สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 
5)  มีการเปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปี 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
1)  คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน 
2)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีเสนอนโยบาย หลกัเกณฑ์ และพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
ของกรรมการ กรรมการผู ้จ ัดการ ผู ้บริหารระดับสู ง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ                    
ท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง 
3)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตาม
ความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและการเปรียบกับบริษัทชั้นน าท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัซ่ึงจะเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัเป็นประจ าทุกปี ส่วนการก าหนดค่าตอบแทนแก่
ผูบ้ริหารนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และการปฏิบติังานของแต่ละท่าน 
รวมทั้งผลการด าเนินงานของบริษทั 
4)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อความเป็นอิสระและเป็นธรรม
ในการพิจารณาตดัสินใจ 
5)  มีการเปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและการเขา้ร่วมประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการสรรหา 
1)  คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน 
2)  คณะกรรมการสรรหา มีหนา้ท่ีพิจารณาโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูเ้หมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการของบริษทัย่อย รวมทั้ง
พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั และ
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาต าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง 
3)  คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด 
4)  มีการเปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
สรรหาไวใ้นรายงานประจ าปี 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทัแต่งตั้งแผนกบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงจากฝ่ายปฏิบติัการ 1 ท่าน ฝ่ายการศึกษา 1 ท่าน และส านกังานส่วนกลาง 2 ท่าน 
เพื่อท าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปัจจยัความเส่ียงทั้ง
ทางดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) ดา้นการปฏิบติังาน (Operation Risks) ดา้นการเงิน (Financial Risks) และ                 
ดา้นทางการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งน้ีแผนกบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการ
บริหารความเส่ียง และน าเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงทุกไตรมาส นอกจากน้ี แผนกบริหารความเส่ียงได้จดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงส าหรับ
พนกังานระดบัหวัหนา้งานในโรงแรมทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดและนโยบายการบริหารความ
เส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2551 ซ่ึงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ในการจดัท าและเก็บรักษาเอกสารต่างๆให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน พรบ. มหาชนจ ากดั และ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 
8.4.2 จริยธรรมทางธุรกจิของบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่งใส                    
ความซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริญเติบโต และความมัน่คงของกิจการ            
การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน)                   
จึงก าหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 
จริยธรรมทางธุรกจิ 

1. ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใสโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ             
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ ผูล้งทุน รวมทั้งสร้างความกา้วหนา้และเติบโตมัน่คง 

2. ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 

3. ปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงิน 

4. รับผิดชอบต่อสังคมทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเขา้ไปมีส่วนร่วมตาม
สถานภาพของบริษทั 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
1. ความรับผดิชอบต่อองค์กร    

1.1  ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั    
1.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น    
1.3  ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติ ท่ี เก่ียวข้องของ                    

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอ่ืน                 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.4  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของบริษทั    
1.5  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระท าการใดๆ            

ท่ีจะน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม    
1.6  ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษทัรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อ                

การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ    
2. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น    

2.1  ปฏิบติัหน้าท่ีตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2.2  รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั    
2.3  ก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 
2.4  ก ากบัดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัและการปฏิบติัอ่ืนๆอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา     
3. ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย    

3.1  ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั    
3.2  ก ากบัดูแลใหมี้ระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพท่ีดีต่อลูกคา้ และพนกังาน    
3.3  ก ากบัดูแลและส่งเสริมใหบ้ริษทัปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเป็นธรรม     
3.4  ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนบัสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็น

การใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง    
3.5  สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อได ้      
3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกับด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม หรือ

ขอ้ก าหนดต่างๆ    
3.7  ใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัการศึกษา 

และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่   
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3.8  สร้างจิตส านึกให้พนักงานของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งสร้าง
ความเขา้ใจกบัสังคมชุมชนในบริเวณท่ีบริษทัตั้งอยู ่เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั    

3.9  ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  
3.10  รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั    

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล    
4.1  ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท  และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อ

บุคคลภายนอก    
4.2  เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีก าหนด 
4.3  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้งจากต าแหน่งหนา้ท่ีและขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั    
4.4  ระมดัระวงัในการท ารายการระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัเป็น

ส าคญั และตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการและขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเขา้ข่ายเป็นรายการ                 
เก่ียวโยงตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด    

4.5  กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนได้เสียกบัรายการท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใน                  
การพิจารณาตดัสินใจ และตอ้งออกจากท่ีประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว 

4.6  ไม่เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั เวน้แต่จะได้รับ                 
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
 1. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น    

1.1  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยติุธรรม และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

1.2  ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจในการด าเนินการใดๆด้วยจิตอนับริสุทธ์ิ  
(good faith) และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

1.3  ไม่บริหารองคก์รอยา่งขาดความระมดัระวงัหรือขาดความย ั้งคิด  
1.4.  เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันาองคก์ร

ไปสู่ความเป็นเลิศ 
1.5  ปฏิบัติหน้า ท่ีโดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่าง เต็มความสามารถ                        

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษทั 
1.6  จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัเส่ือมค่าผดิปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
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1.7  รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งครบถว้นถูกตอ้งตามความจริงต่อคณะกรรมการ
และผูถื้อหุน้ของบริษทั 

1.8  ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง พวกพอ้ง และผูอ่ื้น 
1.9  แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กรทั้งทาง               

ดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
1.10  ไม่ด าเนินการใดๆในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัโดยมิไดแ้จง้ให้

บริษทัทราบ 
1.11  ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 
1.12  ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 

2. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า    
2.1  สนองความตอ้งการของลูกคา้ / ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและบริการท่ีดีเลิศ 
2.2  ก าหนดระดบัคุณภาพของสินคา้และการบริการให้เป็นท่ียอมรับไดแ้ก่ลูกคา้ 
2.3  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้ และบริการอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง

เป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
2.4  ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
2.5  ไม่ส่งมอบสินคา้และการบริการให้แก่ลูกคา้ทั้งๆท่ีรู้ว่าสินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย 

หรืออาจเกิดอนัตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐาน             
ตกถึงมือลูกคา้ 

2.6  จดัระบบการบริการลูกคา้ ใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินคา้และบริการไดโ้ดยสะดวก 
และก าหนดใหมี้การด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

2.7  พยายามบริหารตน้ทุนการผลิตให้ต ่าสุดแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีได้มาตรฐาน
ตลอดเวลา 

2.8  รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

2.9  แสวงหาวธีิการต่างๆ เพื่อเป็นการใหบ้ริการต่อลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
2.10  ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือสัญญาต่างๆ ท่ีมีกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
2.11  หากมีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้ได้ ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า             

เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 
2.12  จดัใหมี้ระบบท่ีใหค้วามปลอดภยัต่อลูกคา้ เช่นระบบป้องกนัอคัคีภยั ป้องกนัการถูกโจรกรรม 
2.13  ไม่ควรคา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้

ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
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3. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน   
3.1  ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของ

พนกังานแต่ละคน 
3.2  ส่งเสริมพฒันา และเพิ่มพนูความรู้ความสามารถของพนกังาน ใหมี้ความกา้วหนา้ และความมัน่คงในอาชีพ 
3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบริษทั 
3.4  ดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามยั และการกระท า

ดว้ยความสุจริต 
3.5  การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรมและกระท า

ดว้ยความสุจริต 
3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆเก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน 
3.7  บริหารงานพนกังานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆโดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกตอ้งซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
3.8  ปฏิบติัต่อพนักงานบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าท่ี           

ส่วนบุคคล 
4. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้   

4.1  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์การใช้เงิน            
การช าระคืน การดูแลคุณภาพของหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีใหข้อ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี กรณี
ท่ีจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหน้ีเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนว
ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

4.2  ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3  ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัลูกคา้หรือเจา้หน้ี ถา้หากวา่มีขอ้มูล

วา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
โดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

4.4  รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
5. ความรับผดิชอบต่อการแข่งขันทางการค้า 

5.1  แข่งขนัทางการคา้ขายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
5.2  ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ผดิกฎหมาย 
5.3  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

6. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม    
6.1  ใหก้ารสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
6.2  คืนผลก าไรส่วนหน่ึงขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
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6.3  ไม่กระท าการใดๆท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.4  ไม่กระท าการใดๆท่ีช่วยเหลือและสนบัสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการหลีกเล่ียงการ

ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 
6.5  ปลูกฝังจิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
6.6  ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ                     

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
6.7  ไม่น าเงินของผูถื้อหุน้ไปสนบัสนุนทางการเมือง 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
ความรับผดิชอบของพนักงานต่อบริษัท 
1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เพื่อความกา้วหนา้และความมัน่คงของบริษทั
และตวัพนกังานเอง 
2.  ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกนัในหมู่พนกังาน ร่วมกนั
ท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  เอาใจใส่และปฏิบติัหน้าท่ีการงานของบริษทัด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษทัให้มีคุณภาพ                   
มีประสิทธิภาพ มีก าไรและพฒันาบริษทัไปสู่ความเป็นเลิศ 
4.  ใช้ทรัพย์สินของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบ ารุงรักษาไม่ให้เส่ือมค่าปกติหรือสูญหาย 
รวมทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
5.  รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
6.  ร่วมมือและช่วยเหลือในการท างานกบัผูร่้วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษทั และเคารพในสิทธิของ
พนกังานอ่ืนท่ีร่วมบริษทัเดียวกนั 
7.  เอาใจใส่และช่วยเหลือด าเนินการใดๆท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีดีในการท างานให้มี
ความสะอาดปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 
8.  ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษทั
เป็นส าคญั 
9.  ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั/ผูบ้ริหาร และเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซ่ึงความจริงและไม่เป็นธรรม 
10.  แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร หากพบวา่มีการกระท าใดๆในบริษทัโดยมิชอบหรือผดิกฎหมาย 
11.  ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ่ื้น โดยมิชอบ 
12.  ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 
13.  เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา
องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
14.  ไม่รับของขวญัในมูลค่าท่ีเกินกวา่ 2,000 บาทโดยปราศจากเหตุผล 
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8.4.3  ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้ งท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน                      
ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียของบริษทั จึงไดก้ าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูล
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เเละทั่วถึง ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความส าคัญและยึดถือปฏิบัติ                   
อย่าง เคร่งครัดมาโดยตลอด ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้ น  ขณะน้ีบริษัทได้มอบหมายให้                   
นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน สถาบนัการเงิน 
รวมทั้งนกัวเิคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th เเละ              
ของบริษทัท่ี www.dusit.com  

กรณีท่ีนกัลงทุนเเละผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยเเละตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงัฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
โทรศพัทห์มายเลข  +66 2 200 9999 ต่อ 3671 หรืออีเมลล:์ chamnarnsil.cn@dusit.com  
8.4.4  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นประจ าทุกปีตามแนวทางของ                 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป  

ผลการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการทั้งคณะดงัต่อไปน้ี 
ที่ หัวข้อ ปี 2555 ปี 2554 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 3.7 3.5 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 3.4 3.2 
3. การประชุมคณะกรรมการ 3.6 3.3 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 3.4 3.3 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 3.8 3.6 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 3.3 3.0 

คะแนนเฉลีย่ 3.5 3.3 
  

หมายเหตุ: 4 = ดีเยีย่ม 
3 = ดี 
2 = พอใช ้
1 = ควรปรับปรุง 

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าปี 2555 คณะกรรมการมีความเห็นวา่มีการด าเนินการ
ในเร่ืองต่างๆ ดี 

 
 

http://www.set.or.th/
http://www.dusit.com/
mailto:chamnarnsil.cn@dusit.com
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8.4.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป 
8.4.6 การประเมินของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
สูงสุดขององคก์รโดยใชห้ลกัเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
8.4.7  การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวชิาชีพของคณะกรรมการ 

ในปี 2555 กรรมการท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพ สรุปไดด้งัน้ี 
 

กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 
ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี - มาตรฐานการบญัชี 

- มาตรฐานการสอบบญัชี 
สภาวชิาชีพบญัชี 

นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ How to Develop a Risk Management Plan 
(HRP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย 

นางสินี เธียรประสิทธ์ิ พื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัจดทะเบียนรุ่น 8/2555 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 
8.5  รายงานความยัง่ยนื 

บริษทัได้จดัท ารายงานความย ัง่ยืนข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่ือสารนโยบาย การบริหารจดัการ             
และการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  
ตามรอบเวลาในการปรับปรุงขอ้มูลรายปีท่ีบริษทัก าหนดซ่ึงจดัท าขอ้มูลคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดย
การจดัท ารายงานน้ีใชแ้นวทางการรายงานดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นท่ี 
3.1 (G3.1) ระดบั C และเป็นการเก็บขอ้มูลในระหวา่งปี 2555 เท่านั้น และสามารถดูไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.dusit.com  
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ผู้จัดท าข้อมูลทีต่ิดต่อได้ 

 นางสาวรัตนา  ปรีชาวุฒิ  

 การจดัการสู่ความย ัง่ยนื บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 

 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  

 946 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10500  

 โทร 02 200 9000 ต่อ 3669  

 rattana@dusit.com  www.dusit.com 

ขอบเขตเนือ้หาของข้อมูล 
รายงานความย ัง่ยืนฉบบัน้ี การเปิดเผยขอ้มูลก าหนดจากระดบัการควบคุมของดุสิต ท่ีมีต่อโรงแรม           

ในกลุ่ม ขอบเขตของการรายงานจึงครอบคลุมเฉพาะธุรกิจโรงแรมท่ีดุสิตเป็นเจา้ของและโรงแรมท่ีดุสิต           
รับบริหารท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น ไม่รวมกิจการท่ีควบรวม บริษทัย่อย ธุรกิจการศึกษา คู่คา้ เวน้แต่          
มีการระบุเป็นกรณีท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการโดยตรงของดุสิต หรือกรณีท่ีการปฏิบติังานอาจส่งผลกระทบท่ีส าคญั
ต่อผลการด าเนินงานของดุสิต 

ดงันั้น รายงานฉบบัน้ีจีงครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานเพื่อความย ัง่ยืนของบริษทั 
ดุสิตธานีจ ากดั (มหาชน) ของโรงแรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล 8 โรงแรม ซ่ึงไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพฯ 
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดีทู เชียงใหม่ 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่               
ส าหรับขอ้มูลนอกเหนือจากรายงานฉบบัน้ี แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2555 

อย่างไรก็ตามดุสิตจะขยายขอบเขตการจดัท ารายงานความย ัง่ยืนในระดับท่ีสูงข้ึนและครอบคลุม
โรงแรมท่ีตั้งอยู่ต่างประเทศมากข้ึน นบัเป็นส่วนหน่ึงในการก ากบัดูแลดว้ยการส่งเสริมการใช้แนวทางสากล     
ในการรายงานด้านการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นการตอบสนองความคาดหวงัการได้รับขอ้มูลท่ีมีคุณภาพของ             
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ดุสิตธานีได้ท ารายงานความย ัง่ยืนตามแนวทางการรายงานด้านการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ Global 
Reporting Initiative (GRI) รุ่นท่ี 3.1 (G3.1) ระดบั C เป็นฉบบัแรก โดยมีคณะกรรมการบริหารจดัการสู่ความ
ย ัง่ยืนท าหน้าท่ีก าหนดสาระส าคญั กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็นชอบประเด็นท่ีมีนัยส าคญั ท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อความย ัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผล
เป็นระยะทั้งน้ีเพื่อท าใหมี้การก าหนดเน้ือหาอยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 

mailto:rattana@dusit.com
http://www.dusit.com/
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ระดับการแสดงข้อมูลตามดัชนีช้ีวดั  (GRI Application level Criteria)  
 

 

 

 

 

 

 

 

*บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) เร่ิมรายงานเพื่อความย ัง่ยนืในระดบั C 
เน่ืองจากรายงานความย ัง่ยนืตามแนวทางการรายงานของ GRI version 3.1น้ีเป็นฉบบัแรก ดงันั้นจึงไม่

มีการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองค์กรคือ บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสร้างผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขององค์กร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่าน้ีไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ 
พนักงาน สังคมและหน่วยงานรัฐ ท่ีมีความเช่ือมโยงเก่ียวกบัการสร้างผลกระทบ และได้รับผลกระทบกับ
องคก์ร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผดิชอบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบ 

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน     บริหารงานอยา่งโปร่งใส 

  ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการลงทุน 

  สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทั 

2. ลูกค้า     

นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ ผูม้าประชุมสัมมนา ผูม้ารับ
บริการของโรงแรม 

 

 มาตรฐานการบริการ 

 ความพึงพอใจและความปลอดภยั 

 สินคา้และบริการคุม้ค่ากบัราคา 

Report on: 

1.1 

2.1-2.10 

3.1-3.8, 3.10-3.12 

4.1-4.4, 4.14-4.15 

 

Not Required 

 

Report on a minimum of 10 

Performance Indicators, 

Including at least one from 

each of: Economic, Social and 

Environmental 

 

Report on all criteria listed for 

Level C plus: 

1.2 

3.9-3.13 

4.5-4.13, 4.16-4.17 

4.1-4.4, 4.14-4.15 

 
Management Approach 

Disclosures for each 

Indicator Category 

 

Report on a minimum of 20 

Performance Indicators, at 

least one from each of 

Economic, Environmental, 

Human rights, Society,  

Product Responsibility. 

 

Same as requirement for 

Level B 

Management Approach 

Disclosures for each 

Indicator Category 

 

Report on each core G3 and 

Sector Supplement* Indicator 

with due regard to the 

Materiality Principle by either: 

a) reporting on the Indicator or 

b) explaining the reason for its 

omission. 

 

C C +

๙++     

B     B+    A    A+   
Report           

Application Level 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบ 

 ไม่เอาเปรียบลูกคา้ 

 รักษาความลบัของลูกคา้ 

 การส่งเสริมดา้นการบริการและหลงัการบริการ 

 การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการท่ีหลากหลาย
ช่องทาง 

 การใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ี โดยท่ีไม่ตอ้งใหลู้กคา้
ร้องขอ 

 หากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้จะรีบด าเนินการ
โดยเร็วท่ีสุด 

3. พนักงาน    

ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 

 สวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีดี 

 ความมัน่คงและความเจริญเติบโตในหนา้ท่ี          
การงานของพนกังาน 

 โอกาสในการพฒันาและเขา้ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทกัษะเท่าเทียมกนั 

 พิจารณาพนกังานปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรกเม่ือมี
ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 

 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างาน 

4. สังคม  

ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
สถาบนัการศึกษา    

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 

 เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีค านึงต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 

 การก าจดัของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์

5. หน่วยงานรัฐ 

หน่วยงานราชการผูก้  าหนดนโยบาย 

 สนบัสนุนและปฏิบติัตามกฏระเบียบ                     
อยา่งครบถว้นและเคร่งครัด 

 เผยแพร่เอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีดีงาม 

 สนบัสนุนหน่วยงานรัฐบาลในกิจกรรมต่างๆ 
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ดุสิตได้ก าหนดให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ีเป็นหน่ึงในองค์ประกอบของการด าเนินงานด้าน                
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงัของลูกคา้หลกัและต่อกฎระเบียบในปัจจุบนัและ                    
ในอนาคตของตลาดในพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดและเพื่อลดผลกระทบทางลบ               
ทางสังคมท่ีอยูใ่นพื้นท่ีด าเนินงาน โดยจดัล าดบัความส าคญับนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมทัว่ทั้งองคก์ร                     
การประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อองค์กรและผูมี้ส่วนได้เสีย  การเช่ือมโยงและตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหา การจัดท าและด าเนินงานตามแผนงานเพื่อตอบสนองผู ้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ                     
ในรูปแบบของการส่ือสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น ดุสิต นิวส์ เวบ็ไซต ์ข่าวประชาสัมพนัธ์ การประชุม เพื่อเป็นการ
สร้างความไวว้างใจอย่างย ัง่ยืนกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและไดก้ าหนดให้มีการทบทวนกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียอยู่
เสมอเพื่อใหแ้น่ใจวา่ยงัมีความเหมาะสมกบัองคก์ร 
 
ประเด็นส าคัญและความเกีย่วข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

ความส าคัญต่อดุสิต 

คว
าม
ส า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ
ด้ส่

วน
เสี
ย 

 
ส า
คัญ

มา
ก 

ส าคัญ ส าคัญมาก 

 ท าใหลู้กคา้พึงพอใจและรู้สึกปลอดภยั
เม่ือเขา้มารับบริการ และรู้สึกคุม้ค่ากบั
การท่ีไดใ้ชจ่้ายเงิน 

 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัยอดก าไร
สุทธิ 

 การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน                    
อยา่งถูกตอ้ง 

 การประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการก่อน
และหลงัการขายอยา่งรับผดิชอบ 

 มาตรฐานของสินคา้และการบริการ  

 การให้บริการอย่างเต็มท่ีโดยท่ีไม่ต้องให้
ลูกคา้ร้องขอ 

 การเป็นบริษทัธรรมาภิบาล 

 การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีค านึง            
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

ส า
คัญ

 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็น
พลเมืองท่ีดีในการก ากบัดูแลกิจการต่อ
สังคมและในชุมชนใกลเ้คียง 

 การป้องกนัอุบติัเหตุและภยัพิบติัท่ีอาจจะ
เกิดจากกิจการของดุสิต 

 การตอบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

 

 การดูแลพนกังาน และการให้ความมัน่คง
และความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

 การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 

 การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ 
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บริบทของธุรกจิ 
ดุสิตธานีมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ              

โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนโรงแรมท่ีรับบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน ในขณะเดียวกัน ยงัได้
พิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา และสปา โดยมีเป้าหมายเพื่อด ารงมูลค่าของธุรกิจใน
ระยะยาวบนพื้นฐานการเผยแพร่วฒันธรรมความเป็นไทย  การขายสินคา้และบริการดว้ยความรับผิดชอบต่อค ามัน่
สัญญาท่ีได้ท าการประชาสัมพนัธ์ไว ้การบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ             
ท าหน้าท่ีพิจารณาและจดัการในเร่ืองต่าง ๆ ในบริษทัให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ความย ัง่ยืนของสังคมผา่นการพฒันาศกัยภาพพนกังานเพื่อให้มีโอกาสเติบโตในหนา้ท่ีการงาน
และความมัน่คงในอาชีพอนัจะน าไปสู่ความมัน่คงของครอบครัว  การใช้ช่องทางด้านการศึกษาโดยการพฒันา
หลักสูตรการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีจริยธรรมและความสามารถเป็นท่ีต้องการของนายจ้างและการจ้างงาน  
นอกจากน้ีการให้ความส าคญักบัชุมชนท่ีอยู่โดยรอบของโรงแรม  การช่วยเหลือสังคมเม่ือมีโอกาส  การให้ความรู้
เร่ืองส่ิงแวดล้อมกบัพนักงาน ลูกค้า และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าทุกกระบวนการ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัไดมี้ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ใช้
ต่อไป 
ความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ 

ในปี 2555 ดุสิตธานีไดเ้ปิดโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ อยา่งเป็นทางการ โรงแรมน้ีตั้งอยูใ่นสาธารณรัฐ     
มลัดีฟส์ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และสวยงามและเป็นจุดหมายอนัดบัตน้ๆ ของนกัท่องเท่ียว
ท่ีจะไปเยือน  การเพิ่มจ านวนโรงแรมในกลุ่มถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัในด้านความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจและ
แสดงถึงศกัยภาพในการบริหารงานและการเติบโตของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เกิดการจา้งงานและ
กระจายรายไดข้องคนในทอ้งถ่ิน การเพิ่มช่องทางของรายได้ของบริษทั การสร้างคุณค่าของตราผลิตภณัฑ ์
(Brand) และการเพิ่มเครือข่ายดา้นการตลาด เป็นตน้ 
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนและสวสัดิการ  

ดุสิตธานีถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าซ่ึงก าหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นท่ีตั้งของโรงแรมเป็น
แนวทางค่าจา้งส าหรับพนกังานแรกเขา้ทั้งเพศชายและหญิง ซ่ึงในทางปฏิบติั ค่าจา้งของพนกังานแรกเขา้จะสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจา้งของโรงแรมในระดบัเดียวกนัในทอ้งถ่ินเดียวกนั นอกจากน้ี 
เพศไม่ไดมี้ผลต่อการก าหนดเกณฑค์่าจา้งแต่อยา่งใด 

ในตน้เดือนเมษายนของทุกปีดุสิตธานีมีการปรับค่าจา้งและผลตอบแทนให้กบัพนกังานโดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการปฏิบติังาน KPIs ของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการ ดงันั้นพนกังานทุกเพศ  ทุกระดบั 
จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากน้ีมีการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนและ
สวสัดิการท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และบริษทัให้ความร่วมมือกบัภาครัฐโดยปรับค่าแรง           
ขั้นต ่า 300 บาทใหก้บัพนกังานทั้งชายและหญิงท่ีท างานในแต่ละพื้นท่ีตั้งของโรงแรมในประเทศไทย 
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นอกจากน้ีดุสิตธานี จดัใหมี้สวสัดิการต่างๆใหแ้ก่พนกังานอาทิ ค่าครองชีพหรือค่าบริการพิเศษ โบนสั
ประจ าปี อาหารและขนมหวานรวมถึงเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือต่อวนั วนัหยุดพกัร้อน วนัลาป่วย เงินกองทุนส ารอง           
เล้ียงชีพ ประกันชีวิตแบบกลุ่มและสวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุขภาพให้สิทธิครอบคลุม
พนกังานและบุคคลในครอบครัว ครอบคลุมการรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง ประกนั
การเดินทางกรณีพนกังานตอ้งเดินทางไปท างานต่างประเทศ  เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเม่ือ 
บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีไดรั้บผลกระทบจากภยัภิบติั สวสัดิการ
การเข้าพกัโรงแรมในเครือราคาพนักงานและสามารถให้เครือญาติเข้าพกัในราคาพิเศษ  สิทธิลดหย่อน                 
ค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซกัรีด ส่วนลดจดังานแต่งงานของพนกังานเองหรือบุตร
ท่ีโรงแรมในเครือดุสิตธานี สวสัดิการการกู้เงินอตัราดอกเบ้ียพิเศษกบัธนาคารท่ีเขา้ร่วม และเงินค่าชดเชย
เกษียณอาย ุเป็นตน้ 

นอกจากน้ี ดุสิตธานี จดัให้มีสถานพยาบาลในพื้นท่ี เพื่อดูแลพนกังานทุกคนและมีแพทยใ์ห้บริการ 
ตลอดจนมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยจดัให้มีบุคลากรจากโรงพยาบาลมาให้บริการตาม
สถานท่ีท่ีจดัไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจดัแพทยม์าให้ค  าแนะน าเม่ือพนกังานมีขอ้สงสัยหรือสอบถามเร่ือง
สุขภาพ 
ความยัง่ยนืทางส่ิงแวดล้อม 

ความย ัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้มถือเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารจดัการโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี โรงแรม
ภายใตก้ารบริหารของดุสิตธานีทุกโรงแรมไดรั้บการรับรองดา้นการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีย ัง่ยืน
จากเอิร์ธเช็ค โดยดุสิตธานีใหค้  ามัน่สัญญาท่ีมีสาระส าคญัวา่จะปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและสังคมอยา่งต่อเน่ือง
โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คดา้นการอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน ้ า การอนุรักษ์และการจดัการสภาพแวดล้อม การจดัการด้านสังคมและ
วฒันธรรม การวางแผนและการจดัการการใชพ้ื้นท่ี การป้องกนัคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง การจดัการ
น ้ าเสีย การจดัการขยะมูลฝอย การจดัเก็บวตัถุท่ีมีพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีดุสิตธานีได้ด าเนินการจดัการดา้น
ส่ิงแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานท่ีเอิร์ธเช็คก าหนด และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และจะพยายามอยา่งท่ีสุดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

ดุสิตธานีไดแ้ต่งตั้งผูอ้  านวยการดา้นเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผูป้ระสานงานเอิร์ธเช็ค และทุกโรงแรม
มีคณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าท่ีติดตามการท างานดา้นส่ิงแวดล้อม ประเมินความเส่ียง บนัทึกและติดตาม
ผลกระทบรวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพฒันาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างย ัง่ยืน  รวมทั้งพิจารณาจา้ง
พนกังานและผูรั้บเหมาท่ีมีภูมิล าเนาในทอ้งถ่ิน รวมถึงการจดัซ้ือและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการจากชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นหลกั นอกจากน้ีได้กระตุน้ให้พนกังานน าเสนอต่อแขกท่ีมาพกั ผูส่้งสินคา้
และบริการ ผูรั้บเหมาและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ถึงพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ิงแวดล้อมและ
สังคมท่ีย ัง่ยนื รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใตกิ้จกรรมเอิร์ธเช็คอีกดว้ย  
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นอกจากน้ีดุสิตธานีใหค้วามส าคญัในเร่ืองการคดัเลือกวสัดุเคร่ืองใชใ้นโรงแรมและห้องพกัท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม อาหารท่ีสดสะอาด  ผ่านการคดักรองคุณภาพจากแผนกจดัซ้ือ เพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพ 
ทุกคร้ังเม่ือมาใชบ้ริการ 

พลงังานไฟฟ้า   
เพื่อเป็นการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการท่ีตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงไดเ้ร่ิมด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยดัไฟฟ้าและรักษา
ส่ิงแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี 
นอกจากน้ียงัไดติ้ดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจบัเม่ือเปิดประตูและตั้งเวลาอตัโนมติั   ระบบ
โซลาร์เซลลส์ าหรับท าน ้ าร้อน เคร่ืองท าความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงดีเซลส าหรับท าน ้ า
ร้อน เปล่ียนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ตวัใหม่ ส าหรับการซกัอบรีด ครัวท าอาหารและลิฟท ์
อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเขา้ใจถึงหลกัการในการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและสามารถน ามา
ปฎิบติัได ้

นอกจากน้ียงัมีการรณรงคใ์ห้พนกังานร่วมกนัลดการใชพ้ลงังานดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บนัไดแทนลิฟต ์
ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะพกัเท่ียง หรือขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิด            
เปิดเคร่ืองท าความเย็นอตัโนมติั  รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกคา้และพนักงานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ ซ่ึงจดัเป็น
ประจ าทุกปี ผลจากการวางแผนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความร่วมมือของพนกังานและลูกคา้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให ้ค่าเฉล่ียการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อการใชห้้องพกั  จ  านวน 192.69 ลา้นจูน ลดลงร้อยละ 12.4 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียปี 2554 
น า้    

เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรน ้ าเป็นจ านวนมาก  ดงันั้นการใช้น ้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช้วิธีบริหารจดัการน ้ าเป็นอย่างดี           
ทุกโรงแรมมีมาตรการจดัการลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ ตรวจสอบความเส่ือมโทรมของ               
ท่อประปา มาตรวดัน ้ า และด าเนินการเปล่ืยนท่อท่ีช ารุดหรือแตกหกั เลือกใช้โถสุขภณัฑ์ ก๊อกน ้ า และฝักบวั
ช าระแบบประหยดัน ้ า ใช้เกลือคลอรีนส าหรับสระว่ายน ้ า และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อความเขา้ใจถึง
หลกัการในใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีดุสิตธานีมีเป้าหมายการใชน้ ้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณ
การใช้ทรัพยากรน ้ าในทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ท าให้ค่า เฉล่ียการใช้น ้ าต่อการใช้ห้องพัก จ านวน                 
623.59 ลิตร ซ่ึงลดลงร้อยละ 1.4  เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียปี 2554 
การก าจัดของเสียแบบฝังกลบ   

เพื่อใหก้ารจดัการลดจ านวนขยะ และการก าจดัของเสียใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการทีมสีเขียวจึงไดร้ณรงคโ์ครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทั้ง
ส่วนกลางรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น การใช้กระดาษโดยใช้ทั้ ง 2 หน้า การจดัเก็บเอกสารใน             
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แผน่บนัทึกความจ าแทนการบนัทึกบนแผน่กระดาษ การใชภ้าชนะ จาน ชาม ถว้ย ท่ีท าจากวสัดุคงทน การแยกขยะเป็น
หมวดหมู่   ทุกโรงแรมมีวิธีการจ ัดการก าจ ัดของเสียให้เ ป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและแยกขยะ
ออกเป็น  2 ประเภทคือขยะท่ีสามารถน าไปใชใ้หม่ ดว้ยวธีิการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น กระดาษท่ีใช้
แลว้ แกว้ อลูมิเนียม ขวดพลาสติก จะรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ และส่งไปเขา้กระบวนการท าลายและผลิตใหม่ 
เศษอาหาร ผกั ผลไมน้ าไปหมกัท าปุ๋ยอินทรีย ์และขยะท่ีตอ้งส่งไปฝังกลบเช่นแบตเตอร่ี เพื่อให้มีการก าจดั
อยา่งถูกวธีิไม่เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น ผลของการจดัการของเสียแบบฝังกลบท่ีมีประสิทธิภาพท าให้ค่าเฉล่ียการน า
ของเสียไปฝังกลบต่อการใชห้้องพกัเหลือจ านวน 2.55 ลิตร ซ่ึงลดลงร้อยละ 12.9 เม่ือเปรียบเท่ียบกบัค่าเฉล่ียปี 
2554 
สรุปผลการปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมปี 2555 
 
กระบวนการใชปี้ 2555 เปรียบเทียบปี 2554 จ านวนเปอร์เซ็นต ์: การใชห้้องพกัของลูกคา้                                      
ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า                                                      12.4 % 
ดา้นการใชน้ ้า                                                                                              1.4 %                                    
ดา้นการน าของเสียไปฝังกลบ                                                   12.9 %   
 
 

จ านวน ต่อ การใชห้อ้งพกัของลูกคา้ 2552-2553 
 

2553-2554 2554-2555 เป้าหมายของแต่ละปี 

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (ลา้นจูน)    
%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                    

251.58 
0% 

220.08  
   -12.5% 

192.69 
   -12.4% 

                                
ลดลง 4 % 

ดา้นการใชน้ ้า  (ลิตร)                         
%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                                                           

789.12   
0% 

632.19   
-19.8% 

623.59  
-1.4% 

 
ลดลง 3 % 

ดา้นการน าของเสียไปฝังกลบ (ลิตร)                  
%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                   

4.87   
0% 

2.93  
-39.8% 

2.55  
12.9% 

                            
ลดลง10 % 
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ในปี 2555 ดุสิตธานีไดด้ าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 
1.  ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 40  ของโรงแรมใน
เครือดุสิตทั้งหมด 
2.  ติดตั้งอุปกรณ์การประหยดัน ้ าณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิต
ทั้งหมด 
3.  ติดตั้งระบบการควบคุมพลงังานไฟฟ้าในห้องพกัของลูกคา้โดยการใช้บตัร ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ิน
ประมาณร้อยละ 60 ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด 
4.  การท าใหส่ิ้งของเหลือใชน้ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก (Recycling) ร้อยละ 80 ของแต่ละโรงแรม 
5.  แผนกแม่บา้นตั้งอุณหภูมิหอ้งท่ี 26 องศาเม่ือไม่มีลูกคา้อยูใ่นห้องพกัและประหยดัพลงังานน ้ าหรือใชผ้า้ม่าน
ท่ีลดการถ่ายเทความร้อนไดง่้าย 
6.  การซกัรีดเพื่อการอนุรักษพ์ลงังานน ้า การลดการใชส้ารเคมีและใชร้ะบบอบโอโซน รวมทั้งการน าน ้ าซกัลา้ง
ผา่นการบ าบดัและน ากลบัมาใชใ้หม่เช่น รดตน้ไม ้เป็นตน้ 
7.  เปล่ียนเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ท่ีมีประสิทธิภาพการท างานท่ีดีกวา่และเพิ่มประสิทธิภาพ
การประหยดัพลงังานมากกวา่ร้อยละ 45 ควบคู่กนัไปดว้ย 
8.  ติดตั้งอุปกรณ์เก่ียวกบัการควบคุมระบบพลงังานไฟฟ้าและเปล่ียนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีดีกวา่และประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิต
ทั้งหมด 
9. บ  ารุงรักษาและติดตั้งเคร่ืองท าน ้าร้อนมากกวา่ร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด 
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รายงานด้านส่ิงแวดล้อม 
# แง่มุม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ 

1 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
(EN5) 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า > ลดการใชพ้ลงังานงานไฟฟ้าในทุกประเภทอยา่ง
มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 ปีและ 
 แต่ละปีลดไดถึ้งปีละร้อยละ 4  

> ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้ง
ระบบตรวจจบัเม่ือเปิดประตูและตั้งเวลา
อตัโนมติั 

   >ด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นแบบ 
LED ร้อยละ 100  ภายในระยะเวลา 5 ปี 

> เปล่ียนและติดตั้งหลอดไฟฟ้า ป้ัมท า
ความร้อนส าหรับน ้าร้อน ระบบโซล่าร์ 
เซลลส์ าหรับท าน ้าร้อน เคร่ืองท าความ
ร้อนใชก๊้าซ แอลพีจี แทนน ้ามนัเช้ือเพลิง
ดีเซลส าหรับท าน ้าร้อน 

    >เปล่ียนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือ
เปล่ียนอุปกรณ์ตวัใหม่ ส าหรับการ 
ซกัอบรีด ครัวท าอาหารและลิฟท ์

    >อบรมและใหค้วามรู้พนกังานเพื่อความ
เขา้ใจถึงหลกัการในการลดการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าและสามารถน ามาปฎิบติัได ้

2 ปริมาณการใชพ้ลงังานน ้า (EN8) ลดการใชพ้ลงังานน ้า >  ลดการใชพ้ลงังานงานน ้าในทุกกิจกรรม การใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 ปีและแต่
ละปีลดไดถึ้งปีละร้อยละ 3  

> ตรวจสอบความเส่ือมโทรมของท่อ
ประปา มาตรวดัน ้า และด าเนินการ 
เปล่ืยนท่อท่ีช ารุดหรือแตกหกั 

    >เลือกใชโ้ถสุขภณัฑ ์ก๊อกน ้า และฝักบวั
ช าระแบบประหยดัน ้า 

    >ใชเ้กลือคลอรีนส าหรับสระวา่ยน ้า 
    

 
 

>อบรมและใหค้วามรู้พนกังานเพื่อความ
เขา้ใจถึงหลกัการในการลดการใช้
พลงังานน ้าและสามารถน ามาปฎิบติัได ้

3 การน าขยะไปฝังกลบ (EN22) ลดปริมาณขยะไปพื้นท่ีฝังกลบ > การจดัการกบัขยะอยา่งมีประสิทธิภาพและลด
ปริมาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรม
ภายในระยะเวลา 5 ปีและแต่ละปีลดได ้ 

> จดัโปรแกรมรณรงค ์Reduce, Reuse 
and Recycle 

   ร้อยละ 10 > จดัพื้นท่ีแยกประเภทของขยะ 
    > น าขยะประเภทเปียกเช่นเศษอาหาร 

ผกั ผลไมน้ าไปหมกัท าปุ๋ยอินทรีย ์
    > การจดัการการขนยา้ยขยะเพื่อไปพื้นท่ี

ฝังกลบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    >ใชภ้าชนะและบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและสามารถยอ่ยสลายทาง
ชีวภาพไดง้่าย เช่นถุงพลาสติกท าจาก
แป้งขา้วโพด 

    >อบรมและใหค้วามรู้พนกังานเพื่อความ
เขา้ใจถึงหลกัการในการลดปริมาณขยะ
และสามารถน ามาปฎิบติัได ้
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ความยัง่ยนืทางสังคม 

ดว้ยปณิธานของท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ผูก่้อตั้งดุสิตธานี และวิทยาลยัดุสิตธานี ท่ีเห็นความส าคญั
ของการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืนดว้ยการศึกษา ท าให้ ณ วนัน้ีดุสิตธานีเป็นเพียงบริษทัเดียวท่ีบริหารธุรกิจโรงแรม
และการศึกษาควบคู่กนัและสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้สู่งานอาชีพดว้ยความภูมิใจ ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานี
รับนักศึกษาได้ปีละกว่า 3,000 คน และยงัมีนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเลซีอุม ประเทศฟิลิปปินส์ท่ีวิทยาลัย            
ดุสิตธานีให้ความร่วมมือด้านวิชาการอีกกว่าปีละ 14,000 คน มีนักเรียนจบหลกัสูตรการประกอบอาหารท่ี
โรงเรียนสอนท าอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ปีละกว่า 1,000 คน นอกจากน้ีดุสิตธานียงัเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาทัว่ไปเขา้มาฝึกงานในโรงแรมของดุสิตธานีเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้อีกดว้ย  

พนกังานเป็นทรัพยกรส าคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ัง่ยืนของสังคม ดงันั้นพนกังานทุกคนจึง
ได้รับการพฒันาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการพฒันา
ทกัษะการท างาน และ ดา้นภาษาองักฤษ  นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ปิดหลกัสูตร Executive Trainee Program เพื่อ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือเขา้ท างานในโรงแรมท่ีดุสิตธานีเปิดใหม่ใน
ต่างประเทศ หรือแมแ้ต่บณัฑิตจบใหม่ท่ีสนใจงานดา้นโรงแรม ดุสิตไดเ้ปิดหลกัสูตร Management Trainee 
Program ใหผู้ส้นใจสมคัรเขา้ศึกษาและฝึกปฎิบติังานจริง และเขา้ท างานในกลุ่มดุสิตธานีเม่ือผา่นหลกัสูตรน้ี  

นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหน่ึงท่ีส าคญัและไดจ้ดักิจกรรมและปฏิบติัต่อเน่ือง
เป็นประจ าทุกปี ดงัเช่น จดัใหพ้นกังานบริจาคโลหิตและมอบใหก้บัสภากาชาดไทย  การรวบรวมปฎิทินตั้งโต๊ะ
ท่ีใชแ้ลว้มอบใหโ้รงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อน าไปท าส่ือการเรียนการสอนอกัษรเบรลล์ให้กบันกัเรียนผูพ้ิการ
ทางสายตา การจดักิจกรรมในวนัเด็กให้กบัเด็กในชุมชนท่ีตั้งของโรงแรม การรณรงคเ์ร่ืองความสะอาดและท า
ความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม การจดัตั้งกลุ่ม “อาสา...ดุสิต” เพื่อหาทุนและให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่อ
พนกังานและชุมชนโดยรอบเม่ือประสบภยัเป็นตน้  

การพฒันาบุคลากร   

พนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัขององค์กร  ดงันั้นการพฒันาศกัยภาพพนกังานถือเป็นนโยบาย
ส าคญัซ่ึงบริษทัไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั้งปีของแต่ละโรงแรม เพื่อใชใ้น
การฝึกอบรมพนักงานทุกคน ทุกระดบั ซ่ึงก าหนดให้แต่ละระดับต้องเขา้รับการฝึกอบรมแตกต่างกนัดงัน้ี 
ผูบ้ริหาร หวัหนา้แผนก และผูจ้ดัการ ตอ้งมีจ านวนฝึกอบรมทั้งปีไม่ต ่ากวา่ 48 ชัว่โมง พนกังานระดบัเจา้หนา้ท่ี 
72 ชัว่โมง และ พนกังานปฎิบติัการ 96 ชัว่โมง ทั้งน้ีหลกัสูตรฝึกอบรมไดรั้บการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัความ
ต้องการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละระดับและแผนกงาน ซ่ึงการฝึกอบรมถือเป็นตัวช้ีวดั (KPIs –                             
Key Performance Indicators)และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเเต่ละคนซ่ึงมีการประเมิน
ในไตรมาสท่ี 4 ของแต่ละปี 

 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

123 

ส าหรับพนักงานแรกเขา้ทุกคน จะได้รับการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หลกัสูตรคือ 
หลกัสูตรแรกเขา้ ท างานครบ 60 วนั และ 365 วนั ตามล าดบั โดยมีวตัถุประสงค์ให้พนกังานใหม่ไดรั้บทราบ
ระเบียบปฏิบติัในการท างาน และรับทราบขอ้ปฎิบติั นโยบายองคก์ร รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และท าเล
ท่ีตั้งของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมงานกบัผูอ่ื้น 

  แผนฝึกอบรมของพนกังานระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  แผนฝึกอบรมของพนกังานระดบัเจา้หนา้ท่ีและระดบัปฎิบติัการ 
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

  ตามกฎกระทรวงท่ีก าหนดใหโ้รงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั
ในท่ีท างานและสถานประกอบการ ดงันั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตธานีไดจ้ดัใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการ
ฝึกอบรม 3 หวัขอ้อยา่งครบถว้น ดงัน้ี  

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับหวัหนา้งาน 
2. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับผูบ้ริหาร 
3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับคณะกรรมการ  
 

ทั้งน้ีทุกโรงแรมไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ท าหนา้ท่ีส ารวจความปลอดภยั 
การจดัท าขอ้บงัคบั คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน การวางระบบการรายงานสภาพการท างาน
ท่ีไม่ปลอดภยั การประเมินผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการประชุมการติดตามงาน 
เป็นตน้  
 

สัดส่วนพนกังานทั้งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน 

 

ช่ือโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลีย่ (%) 
1 ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 10 816 1.23 
2 ดุสิตธานี พทัยา 15 574 2.61 
3 ดุสิตธานี หวัหิน 10 435 2.30 
4 ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 9 408 2.21 
5 ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 9 139 6.47 
6 ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 4 231 1.73 
7 ดุสิตปร๊ินเซส โคราช 7 216 3.24 
8 รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 8 142 5.63 

 
 

   ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท างาน 

เพื่อให้พนกังานท างานอยา่งปลอดภยั และลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนได ้พนกังานจะไดรั้บการอบรมเร่ือง
การท างานอย่างปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานไดมี้การเก็บขอ้มูลสวสัดิภาพ
ของพนกังาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ การบาดเจ็บจากการท างาน การขาดงาน และวนัท างานท่ีสูญเสีย โดยใช้
วิธีการค านวณตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO)               
โดยเก็บขอ้มูลจากจ านวนพนกังาน 2,745 คน ไดข้อ้มูลรายงานความปลอดภยัของแรงงานปี 2555 ดงัน้ี  
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1. อตัราพนกังานท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากการท างาน (Injury Rate) ของพนกังานชายเท่ากบัร้อยละ 0.85 และพนกังานหญิง
ร้อยละ 0.52   
2. การขาดงาน คือ จ านวนวนัท่ีพนกังานขาดงานไม่สามารถมาท างานไดด้ว้ยสาเหตุต่างๆ ทั้งท่ีสืบเน่ืองจากการท างาน
และนอกการท างาน แต่ไม่รวมถึงวนัหยุดตามประเพณี และการลาต่างๆ การขาดงาน ของพนกังานมีอตัราการขาดงาน 
(Absentee Rate) ของพนกังานชายเท่ากบัร้อยละ 2.72 และ พนกังานหญิงเท่ากบัร้อยละ 3.98 
3. วนัท างานท่ีสูญเสีย (Lost Day) คือจ านวนวนัท่ีเสียไปเน่ืองจากการเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานและเม่ือสามารถ
กลับมาท างานหรือเปล่ียนไปท าหน้าท่ีอ่ืนแทนภายในองค์กรเดียวกันจะไม่น ามานับ อตัราวนัท างานท่ีสูญเสีย                 
(Lost Day Rate) ท่ีเกิดจากพนกังานชายเท่ากบัร้อยละ 11.26 และจากพนกังานหญิงร้อยละ 8.58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอรัปช่ันและสิทธิมนุษยชน   
ดุสิตธานีสนับสนุนและส่งเสริมให้พนกังานทุกคนได้มีความรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและ          

การต่อต้านการคอรัปชั่น   โดยได้ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชนและ                  
การต่อตา้นการคอรัปชัน่  และก าหนดให้เป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของดุสิต  ผูบ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศและเช้ือชาติ            
ท่ีดุสิตเขา้ไปเก่ียวขอ้ง  เคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัดตามหลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2555 พนักงานในกลุ่มดุสิตธานีร้อยละ50              
ของจ านวนพนักงานทั้งหมด ไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรต่อตา้นการคอรัปชั่นและสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีระยะเวลา
ฝึกอบรม 1 ชัว่โมง  และมีเป้าหมายใหพ้นกังานทุกคนผา่นการอบรมหลกัสูตรดงักล่าวภายในปี 2556 
การให้บริการและความพงึพอใจจากลูกค้า 

ในปี 2555 กลุ่มโรงแรมดุสิตธานีไดรั้บการประเมินจากลูกคา้ท่ีเขา้พกัผ่านการส ารวจของ Market Matrix               
ใหเ้ป็นโรงแรมท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรก ในกลุ่ม upper upscale ของ เอเชียแปซิฟิก และไดค้ะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 84.9 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงมาก นอกจากน้ีกลุ่มโรงแรมดุสิตธานียงัได้รับรางวลัจาก                     
World Travel Awards ซ่ึงโหวตโดยนกัเดินทางท่ีมีประสบการณ์จ านวน 791,358 คน จาก 171 ประเทศ ซ่ึงประกาศรางวลั
ท่ีเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ไดแ้ก่ 
 Asia’s Leading Hotel Brand 2012 by World Travel Awards 
 Asia’s Leading Resort Brand 2012 by World Travel Award 
 Middle East’s Leading Hotel Brand 2012 by World Travel Awards 
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  ด้วยปรัชญาการให้บริการของดุสิตธานีท่ีได้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ 
สม ่าเสมอ ท าให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตธานีซ่ึงเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารด้วยคนไทยได้รับการยอมรับ              
ในระดบัสากล นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผูบ้ริหารและพนักงานดุสิตธานีทุกคน และจะร่วมกนัสร้าง
ความแขง็แกร่งและน าดุสิตธานีใหย้นือยูใ่นระดบัโรงแรมชั้นน าของโลกต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ ดุสิต สไมล์  

ดุสิตธานีร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จดัท าโครงการ ดุสิต สไมล์ ข้ึน เพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะ               
ปากแหว่งเพดานโหว ่และความพิการบนใบหน้าอ่ืน ๆ โดยมีพนัธกิจหลกัคือ การมอบรอยยิ้มและชีวิตใหม่ท่ี
สดใสคืนให้แก่ผูป่้วย โครงการดุสิต สไมล์ เร่ิมก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผา่นช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
ซองบริจาคในห้องพกัแขก หักจากเงินเดือนพนักงานท่ีเต็มใจมอบเงินบริจาค และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วน
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้  

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาในปี 2555

โครงการไดท้  าการผา่ตดัเด็กมีภาวะปากแหวง่เพดานโหวจ่  านวน 85 คน  อน่ึง นบัตั้งแต่เร่ิมโครงการ มียอดเงิน

บริจาคทั้งส้ิน 3.3 ลา้นบาท และไดท้  าการผา่ตดัเด็กท่ีมีภาวะปากแหวง่เพดานโหวท่ั้งส้ิน 161 คน  
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ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวดั รายละเอยีด หน้า 

เศรษฐกจิ 

EC5 ช่วงอตัราส่วนของระดบัมาตรฐานค่าจา้งจ าแนกตามเพศโดยเปรียบเทียบกบัค่าจา้งขั้นต ่า
ในทอ้งถ่ินท่ีปฎิบติังาน  

115-116 

ส่ิงแวดล้อม 

EN22 น ้าหนกัรวมของของเสียแบ่งตามประเภทและวธีิการก าจดั 117-121 
EN5 การประหยดัพลงังานเน่ืองจากการอนุรักษแ์ละการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิภาพ 117-121 
EN8 การใชน้ ้าตามแหล่งก าเนิดน ้า 117-121 

สังคม 

SO3 อตัราส่วนร้อยละท่ีไดรั้บการฝึกอบรมพนกังานในองคก์รเร่ืองนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตและขอ้ปฏิบติั 

126 

การปฏิบัติงานและการท างานทีด่ี 

LA6 อตัราส่วนร้อยละของลูกจา้งทั้งหมดเป็นตวัแทนในการจดัการสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน
ร่วมกนัและความปลอดภยั คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและใหค้  าแนะน า                        
ดา้นอาชีวอนามยัและโปรแกรมดา้นความปลอดภยั  

 
 

124 

LA7 อตัราการบาดเจบ็ โรคท่ีเก่ียวกบัการท างาน พนกังานสูญเสียวนัลา เน่ืองจากการเจบ็ป่วย
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน การขาดงานเสมอๆ และจ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
ท างานแบ่งตามภูมิภาคและเพศ 

124-126 

LA10 การฝึกอบรม ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อปีของพนกังานโดยแยกตามเพศและระดบัพนกังาน 122-123 

สิทธิมนุษยชน 

HR8 อตัราส่วนร้อยละของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีไดรั้บการอบรมตามนโยบายของ
องคก์รหรือวธีิการเก่ียวกบัแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเร่ืองของการปฏิบติัการรักษา
ความปลอดภยั 

126 

ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 

PR5 การปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้รวมถึงผลของการส ารวจการวดั
ความพึงพอใจของลูกคา้ 

126-127 
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8.6  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ขอ้มูลภายในท่ีส าคญัจะถือเป็นเอกสารลบัไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เช่น              

ผูต้รวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นเฉพาะเร่ือง และในเวลาท่ี
เหมาะสมเท่านั้น และห้ามผูบ้ริหาร กรรมการและพนกังานผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลลบัภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตน มิฉะนั้นจะถือวา่เป็นความผิด แต่ยงัไม่ไดก้  าหนดโทษไวช้ดัเจน จึงใชว้ิธีพิจารณาเป็นกรณี
ไป หากมีขอ้มูลท่ีไม่โปร่งใสร่ัวไหลออกไป ส าหรับพนกังานสามารถเเจง้เบาะเเสไดท่ี้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ส าหรับบุคคลภายนอกสามารถเเจง้ไดท่ี้คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารท่ีอยู ่4 อนัดบัรองจากกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งกรรมการผูจ้ดัการรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นอกจากน้ี ไดมี้การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ใน บมจ.ดุสิตธานีของกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพนัธ์เป็นประจ าทุกปี  
 
8.7 บุคลากร 
จ านวนพนักงาน 

จ านวนพนกังานโรงเเรมท่ีเป็นเจา้ของ 10 เเห่ง พนกังานของบริษทัเเละบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 มีทั้ งหมด 3,508 คน โดยในปี 2555 มีโรงแรมเพิ่มหน่ึงแห่งคือโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เร่ิมเปิด
ด าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

จ านวนพนักงาน ปี 2554 (คน) ปี 2555 (คน) 
1. พนกังานโรงเเรม 2,888 3,204 
2. พนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย   302   304 

รวม 3,190 3,508 
 

ค่าตอบเเทนพนักงาน 
ค่าตอบเเทน ปี 2554 (ล้านบาท) ปี 2555 (ล้านบาท) 

เงินเดือน 
โบนสั 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเเละ
สวสัดิการ 

773.46 
58.84 

 
189.13 

938.63 
64.33 

 
216.06 

รวม 1,021.43 1,219.02 
หมายเหต:ุ  สวสัดิการ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเคร่ืองแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวนั กองทุนประกันสังคม  

     เป็นต้น 
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9.   การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไว้

ซ่ึงระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแล                  
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง ดงันั้น คณะกรรมการ
บริษทัจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษทัมีรายงาน               
ทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล  สอบทานให้มีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและ          
สอบทานให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์            
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหน่ึง
ของบริษทัท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ 

ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทได้จัดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจ                   
อยา่งสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ท่ีจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นเร่ือง ต่อไปน้ี   

 ระบบขอ้มูล และรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ 
 ไดมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย วธีิปฏิบติังานของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทรัพยสิ์นของบริษทัมีอยูจ่ริงและไดมี้การควบคุมดูแล จดัเก็บ รักษา เป็นอยา่งดี 
 การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2555 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัได้

ท าการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ดา้นคือ 
1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  
2. การบริหารความเส่ียง  
3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  
4. การควบคุมระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล   
5. ระบบการติดตาม 
โดยประกอบกบัขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร เห็นว่า           

บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ส่วนรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ปรากฏขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบ
ควบคุมภายในท่ีเป็นนยัส าคญั นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัคือ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส      
เอบีเอเอส จ ากดั (Price Waterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปี 2555 ไม่ไดมี้
ขอ้สังเกตในขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในทางดา้นบญัชีการเงินของบริษทั  

 ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่ตามสมควรวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัรัดกุมเพียงพอท่ีจะป้องกนั 
รักษาสินทรัพยจ์ากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้  หรือการจ าหน่ายโดยไม่ไดรั้บการอนุมติั  และมีการ
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ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยว่าสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย อนัเกิดจากการท่ี
ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอยา่งเพียงพอ 

ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผล                
อยา่งอิสระเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้
บริษทัปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการโดยเฉพาะเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ฝ่ายงานมีอตัราบุคลากรรวม                  
7 อตัรา โดยในปีท่ีผา่นมาฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของปี 
2555 โดยโรงแรมขนาดใหญ่ท าการตรวจปีละ 1-2 คร้ัง และโรงแรมขนาดเล็กท าการตรวจปีละ 1 คร้ัง แต่ละคร้ัง
ไดก้ าหนดแนวทางการตรวจสอบโดยให้น ้ าหนกัในดา้นการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) กวา่ร้อยละ 80 
ส่วนท่ีเหลือเป็นการสอบทานการด าเนินงาน (Operational Audit) รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามแนวขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมตามความเหมาะสม ส่วนการ
ตรวจสอบส านกังานใหญ่ และบริษทัยอ่ยต่างๆ นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้ าการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง โดยเนน้
ตรวจสอบดา้นการเงินเป็นหลกั รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความเหมาะสม  

นอกจากน้ี ตั้งแต่ปลายปี 2549 บริษทัได้จดัตั้ งทีมงานบริหารความเส่ียงข้ึนเพื่อน าผลการศึกษา               
และขอ้เสนอแนะของ PriceWaterhouseCoopers FAS (“PwC”) ไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมการบริหารความ
เส่ียงทั้งในระดับองค์กร และระดบัโรงแรม  ซ่ึงจะช่วยเสริมให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
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10.  รายการระหว่างกนั 

10.1   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2554 และปี 2555 ดังต่อไปนี ้

 

บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 
ปี 2554 ปี 2555 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
บ.  แอคมี  พรินต้ิง  ซ่ึงมีนางสิ นี  
เ ธียรประสิทธ์ิ  เป็นผู ้ถือหุ้นราย
ใหญ่ 

จัดพิมพ์ปฏิทินประจ าปี
และรายงานประจ าปีของ
บริษทั 
 
 

1.93 / 2.54 0.05/0.09 บริษทัว่าจา้งให้ บ. แอคมี พรินต้ิงโดยใชว้ิธีประกวด
ราคาแข่งขนักับบริษทัอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบเง่ือนไข
และราคาท่ีเสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด
แก่บริษทั โดยผูเ้ก่ียวโยงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในการ
ตดัสินใจ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหาร 

 - / 0.35 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
บ.  เดอะ เพนนิน ซู ล่า  ทราเวล 
เซอร์วสิ ซ่ึงมีกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์  
ปิยะอุย ถือหุน้ร้อยละ 20 

ซ้ือตั๋วเคร่ืองบินส าหรับ
ผู ้บ ริหารเพื่ อใช้ในการ
เดินทางประสานงานทาง
ธุรกิจ 

- / 0.07 - / - โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนทาง
ธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขราคาเป็นไปตามการค้า
ทัว่ไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
 

รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2554 ปี 2555 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
บมจ. เอม็ บี เค ซ่ึงมีนายชนินทธ์  
โทณวณิก และนางสินี                             
เธียรประสิทธ์ิ เป็นผูถื้อหุ้น 

รายได้ค่าบริหารโรงแรม
และอ่ืนๆ 
 
 

0.07 /11.76 
 
 
 

0.07/1.28 
 
 
 

เง่ือนไขราคา และค่าบริการ ในด้านการขายและ
การตลาด คิดในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัโรงแรมอ่ืน 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

- /0.14 - /- 
 

เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

 เงินปันผลรับ -/11.18 -/11.02 ตามราคาท่ีประกาศจ่าย 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
บ. ปิยะศิริ ซ่ึงมีกลุ่มท่าน
ผูห้ญิงชนตัถ ์ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ค่าใชจ่้ายในการ
รักษาพยาบาล 

- /0.23 - /0.29 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
ธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงมีนายชาตรี 
โสภณพนิช เป็นประธานกรรมการ 

เงินปันผลรับ และ
ดอกเบ้ียรับ 

- /0.35 - /0.64 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการค้าทัว่ไป/ ตามราคาท่ี
ประกาศจ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหาร 

- /5.85 - /9.76 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ ลกัษณะของรายการ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2554 ปี 2555 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
บมจ. ลากนู่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเตล็ 
ซ่ึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 0.74 
 

รายไดค้่าบริหารโรงแรม 
และอ่ืนๆ 

33.75/- 
 

1.57/- 
 

คิดในอัตรา ท่ีใกล้เ คียงกับท่ีคิดกับกิจการโรงแรม           
มีเง่ือนไขราคาแบ่งตามสัดส่วนท่ีใช้จริงไม่ได้บวกเพิ่ม
ราคา 

เงินปันผล -/12.00 -/- ตามราคาท่ีประกาศจ่าย 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซ่ึงมี                   
นายชนินทธ์  โทณวณิก เป็นผูถื้อหุน้ 

รายได้จากการขายและ
การใหบ้ริการและอ่ืนๆ 
 

0.50/4.31 
 

1.84/9.47 
 
 
 

บริษัทท าสัญญาการจ าหน่ายห้องพัก กับ บ.เจที บี   
(ประเทศไทย) เพื่อด าเนินการจดัจ าหน่ายห้องพกัโรงแรม
โดยรายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจ
ปกติ และมีเง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
บ.นวกิจประกนัภยั ซ่ึงมี
ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี                       
เป็นกรรมการ 

ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ียประกนัภยั -/0.33 -/0.67 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บริษทัยอ่ย กบั บุคคลท่ีเก่ียวโยงซ่ึง
เป็นกรรมการของบมจ. ดุสิตธานี 

ค่าเช่าบา้นพกัพนกังาน -/- -/0.22 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2556 ไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกนัขา้งตน้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและเง่ือนไข

เป็นไปตามการคา้โดยปกติทัว่ไป 
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10.2 รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
นอกจากรายการท่ีเป็นการท าธุรกรรมตามปกติซ่ึงได้เปิดเผยไวท่ี้หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วนั้น 

บริษทัได้ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นรายการท่ีได้มาและ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเขา้เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอแจง้เพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2554 และปี 2555 บริษทัมีการท ารายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ และ รายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั
ย่อยนั้นมีเง่ือนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการเปล่ียนแปลงของยอด
คงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกูย้มืไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย 
ยอดเปลีย่นแปลง (ล้านบาท) ยอดคงค้าง (ล้านบาท) 

รายละเอยีดของรายการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 

1. บ. เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต  

(10.00) (12.00) 12.00 - บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 
(0.61) (0.58) 0.79 0.21 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

 
10.3 มาตรการหรือขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนั 

ในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนับริษทัก าหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหวา่งกนัดงัน้ี                           
1. ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการคา้ปกติ   
2.  รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการ
ดงักล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการ
สอบทานราคา หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในว่า 
เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้  

3. บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันโดยด าเนินการเช่นเดียวกับการจัดซ้ือ 
จดัจา้งโดยทัว่ไปของบริษทั และผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นไม่มีส่วนไดเ้สียในรายการระหวา่งกนั และ
ไม่มีส่วนในการอนุมติัในเร่ืองดงักล่าว 

4.   ในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนับริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการและราคา โดยให้
ไดร้าคาท่ียติุธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
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บริษทัปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ/หรือการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบติัรวมถึงการเปิดเผย
สารสนเทศต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ผูล้งทุนทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และมีการขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนดไว ้

10.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

การท ารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจะตอ้งเป็นไปตามมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงรวมถึง
รายการระหวา่งกนักบับ. แอคมี พรินต้ิง บ.เดอะเพนนินซูล่า ทราเวล เซอร์วิส และบมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
(เดิม บมจ. รอยลั ปร๊ินเซส/บ. ดุสิตโฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท) และ/หรือ บริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ 
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11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผูส้อบบญัชี :   ส านกังานไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส โดย 

นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3430 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 

จากรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบัญชีส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ได้รายงานอย่าง 
ไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 
และฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
บริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ข.  สรุปงบการเงินรวม 

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย ในระยะเวลา          
3 ปี ท่ีผา่นมา เปรียบเทียบระหวา่งปี 2553 – 2555  (ตามเอกสารแนบ 4) 
ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) 
11.1  ภาพรวมของการด าเนินงาน 

ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อการด าเนินงาน ในปี 2555 ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน หลงัจากท่ี
ผ่านพน้วิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งทางการเมือง และปัญหาภยัธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ เม่ือ 5 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็น
ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม และการท่องเท่ียว  ท าให้นักท่องเท่ียวเกรงว่าจะไม่ได้รับความ
ปลอดภยัจึงเดินทางเขา้มาในประเทศนอ้ยลง นอกจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศแลว้ สภาวะเศรษฐกิจยุโรป
และอเมริกาท่ีตกต ่ าลงท าให้ลูกค้าจากภูมิภาคดังกล่าวเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศน้อยลงจากเดิม                               
ในขณะเดียวกนัธุรกิจโรงแรมซ่ึงมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วท าให้มีจ  านวนห้องพกัเพิ่มมากข้ึนเม่ือเทียบกบัสัดส่วน
นกัท่องเท่ียว ก่อให้เกิดการแข่งขนัในดา้นราคา ท าให้อตัราการขายห้องพกัถวัเฉล่ียต ่าลง ในขณะท่ีมีตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายในอตัราท่ีสูง รวมทั้งธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณในการปรับปรุงตกแต่งโรงแรม
เพื่อรักษามาตรฐานโรงแรมระดบั 4 ดาว และ 5 ดาว ท าใหมี้ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน ส่งผลกระทบต่อก าไรของบริษทั  
 นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท จากปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบกบัธุรกิจ บริษทัมีความเส่ียงสูงท่ีจะ
ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ จึงไดว้างกลยทุธ์โดยการกระจายความเส่ียงต่อการกระจุกตวัของ
รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากในประเทศ มาเป็นการกระจายให้มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศท่ีสูงข้ึนในอตัราส่วนท่ี
ใกลเ้คียงกบัรายไดใ้นประเทศ ในการเพิ่มอตัราส่วนรายไดจ้ากต่างประเทศ ไดก้ าหนดกลยทุธ์ไวด้งัน้ี  

 ด้านการลงทุน บริษทัจะพิจารณาลงทุนในภูมิภาค หรือประเทศท่ีมีศกัยภาพการท่องเท่ียวท่ีสูง และได้
ผลตอบแทนท่ีดี  ซ่ึงในปี 2554  บริษทัไดต้ดัสินใจลงทุนกิจการโรงแรมในมลัดีฟส์ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว 
ประกอบดว้ย 100 วิลล่า ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ Mudhdhoo  ภายใต ้ DMS Property Investment 
Private Limited (DMS) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมลงทุนและจดทะเบียนในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ มีทุนจดทะเบียน                         
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38.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ ลงทุนร้อยละ55 บริษทัยอ่ยของ บมจ. 
เอ็ม บี เค ลงทุนร้อยละ 30 นายชาตรี โสภณพนิช ลงทุนร้อยละ 10 และท่ีเหลืออีกร้อยละ5 ลงทุนโดย Coastline 
Investment Private Limited เพื่อให้ DMS ลงทุนในกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ (มลัดีฟส์)โดยเขา้ซ้ือ                     
ส่ิงปลูกสร้างและสิทธิการเช่าเป็นจ านวน  60  ล้านเหรียญสหรัฐ และปรับปรุงตกแต่งด้วยเงินลงทุนทั้งส้ินอีก
ประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตั้ งเป้าว่าสามารถเปิดด าเนินกิจการโรงแรมได้ในเดือนธันวาคม 2554                        
แต่อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอกคือ ปัญหาน ้าท่วม ซ่ึงส่งผลใหก้ารจดัซ้ือและจดัส่งวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์
ตกแต่งจากเมืองไทยล่าช้ากว่าก าหนด ท าให้ไม่สามารถเปิดด าเนินกิจการโรงแรมได้ตามท่ีก าหนด โดยได้เปิด
ด าเนินการบางส่วนอยา่งไม่เป็นทางการประมาณ 10 วิลล่า ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555  และเปิดด าเนินการอยา่งเป็น
ทางการครบ 100 วิลล่า  ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2555 จากการท่ีไม่สามารถเปิดโรงแรมไดต้ามเป้าหมาย ท าให้โรงแรม
ไม่สามารถสร้างรายไดไ้ดต้ามงบประมาณท่ีวางไว ้ในขณะเดียวกนัไดมี้ค่าใชจ่้ายก่อนเปิดด าเนินงานท่ีตอ้งบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวนในช่วงท่ีปรับปรุงตกแต่ง ประกอบกบัโครงการดงักล่าวเป็นการลงทุนท่ีมีมูลค่าสูง จึงท าให้
มีค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวนมาก ส่งผลให้ DMS มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2554 จ  านวน 65                
ลา้นบาท และในปี 2555 มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 236 ลา้นบาท   

 ด้านการรับจ้างบริหารโรงแรม บริษทัวางกลยทุธ์ในการเพิ่มจ านวนโรงแรมท่ีรับบริหารในต่างประเทศ 
โดยมีส านกังานและบุคลากรฝ่ายพฒันาและการลงทุน (Development and Investment)  ทั้งในฮ่องกงและดูไบ  
นอกจากน้ีในปี 2550 บริษทัยงัไดร่้วมลงทุนกบับริษทัในอินเดีย เพื่อจดัตั้งบริษทัรับบริหารโรงแรมในอินเดีย โดย
บริษทัลงทุนร้อยละ 50 ในปี 2555 ไดจ้ดัตั้งบริษทัในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการบริหาร
โรงแรม ซ่ึงในปัจจุบนัได้ลงนามสัญญารับบริหารแล้ว 2 แห่งคือ โรงแรมดุสิตธานี กวม และโรงแรมดุสิตดีทู               
พาซาดีน่า และในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ได้ร่วมลงทุนกบับริษทัในจีน เพื่อจดัตั้งบริษทัรับบริหารโรงแรมในจีน                 
โดยบริษทัลงทุนร้อยละ 45 ซ่ึงคาดวา่ในปี 2563 จะมีโรงแรมท่ีบริหารถึง 5,000 หอ้ง  

 ด้านการศึกษา บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงศกัยภาพในการขยายดา้นการศึกษา เน่ืองจากบริษทัมีประสบการณ์
ด้านการศึกษา จากวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีประสบความส าเร็จ จนมีการเปิดสาขาท่ีพทัยาในปี  2555 และร่วมกับ                         
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร รวมทั้งการบริหารการศึกษาให้กบั Lyceum of 
Philippines University (LPU) ในหลกัสูตรการบริหารโรงแรม  จากการสะสมประสบการณ์ จนประสบความส าเร็จ
ซ่ึงเป็นจุดแข็งหน่ึงของบริษทั บริษทัจึงก าหนดกลยุทธ์ในการขยายการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอีก
ธุรกิจหน่ึงนอกเหนือจากธุรกิจดา้นโรงแรม   
 บริษทัก าหนดกลยุทธ์ในการขยายกิจการ (Growth Strategy) ตั้งแต่ปี 2550 แต่อุปสรรคต่างๆ ท าให้ยงัไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได ้นอกจากน้ีการขยายธุรกิจบริษทัจ าเป็นตอ้งมีบุคลากร ระบบงานในทุกส่วน รวมทั้งมี
ค่าใชจ่้ายในการศึกษาโครงการต่างๆ ส่งผลให้บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึนในขณะท่ีรายไดย้งัไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดไว ้ ดงันั้นตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป หากไม่มีปัจจยัภายนอกส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงแรม
ภายใตบ้ริษทั และบริษทัยอ่ย และโรงแรมท่ีบริษทัไดล้งนามสัญญารับบริหารไปแลว้สามารถเปิดด าเนินการไดต้าม
เป้าหมาย บริษทัคาดวา่จะสามารถสร้างผลก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนไดใ้นอนาคต  
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ปี 2555 เศรษฐกิจของประเทศรวมถึงภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวปรับตัวดีข้ึนอย่างรวดเร็ว                      
และต่อเน่ืองหลงัจากเกิดปัญหาน ้ าท่วมในช่วงปลายไตรมาส 3 ต่อไตรมาส 4 ของปี 2554 ประกอบกบัไม่มีปัญหา
ทางการเมืองในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ท าให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายได้
จากการขายและการให้บริการจ านวน 4,257.44 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 765.03 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.91 
เป็นรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากโรงแรมทุกแห่งของบริษทัและบริษทัย่อย ในจ านวนน้ีเป็นรายได้จากมลัดีฟส์จ านวน 
343.05 ล้านบาท ส าหรับรายได้อ่ืนมีจ านวน 491.14 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 60.99                  
ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 101.11 ลา้นบาท เม่ือหกัตน้ทุน
ขาย ค่าใชจ่้ายรวม และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแลว้ ท าให้บริษทัมีผลก าไรสุทธิจ านวน 149.41 ลา้นบาท                
โดยก าไรเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 118.37 ล้านบาท ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นผลขาดทุนจากมลัดีฟส์จ านวน 112.60            
ลา้นบาท หากไม่รวมผลขาดทุนของมลัดีฟส์ดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะมีผลก าไรสุทธิจ านวน 262.01 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากปีก่อนจ านวน 200.16 ลา้นบาท หรือร้อยละ 323.65 
 แม้ว่าปี 2555 กลุ่มบริษทัจะมีผลก าไรเพิ่มข้ึนจากปีก่อน บริษทัก็ยงัมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
รวมทั้งหาแนวทางการกระจายรายได้ และแสวงหาแหล่งรายได้จากภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อไม่ให้รายได้กระจุกตวัอยู ่              
ในประเทศหรือเพียงภูมิภาคเดียวเท่านั้น  
 ในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจโรงแรม และการรับบริหารโรงแรม ซ่ึงบริษัทและ                
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งส้ิน 10 แห่งและรับจา้งบริหารโรงแรมรวมทั้งส้ิน 5 แห่ง 
นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมและการรับบริหารโรงแรม ซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลกัดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยได้
พฒันาธุรกิจอ่ืนเพื่อเพิ่มแหล่งรายไดแ้ละ/หรือสนบัสนุนธุรกิจโรงแรมอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจอาคารพาณิชยใ์ห้เช่า ซ่ึงบริษทัได้ท าการปรับปรุงและตกแต่งอาคารดงักล่าวเพื่อเพิ่มอตัรา        
ค่าเช่า รวมไปถึงการวางผงัพื้นท่ีใหเ้ช่าใหม่ใหแ้ต่ละชั้นมีพื้นท่ีใหเ้ช่ามากข้ึน 

2. ธุรกิจสถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปา) โดย บริษทัย่อยมีสถานบริการเพื่อสุขภาพ 6 แห่ง ได้แก่ท่ี
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ โดยได้รับรางวลัจากหลาย
สถาบนัในระดบัชั้นน า ซ่ึงเป็นการรับรองคุณภาพ 

3. ธุรกิจดา้นการศึกษา ประกอบดว้ยวทิยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ และวทิยาเขต พทัยา 

ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตพ้ระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน                
พ.ศ.2522 บริษทัจึงไม่ได้น ามารวมกบังบการเงินของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนั ผลประกอบการวิทยาลยั
ดุสิตธานี มีการเติบโตในอตัราท่ีสูง 

4. ธุรกิจฝึกอบรมส าหรับหน่วยงานของบริษทัและบุคคลทัว่ไป คือ บ. ดุสิตเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร  

(ปิดบริษทัเม่ือ 29 มิถุนายน 2555)  

5. ธุรกิจสอนการประกอบอาหาร คือ บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต  
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การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 
ผลประกอบการของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เปรียบเทียบกบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
                                 หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2555 ผลต่าง 

รายการ ก่อนรวม 
DMS 

DMS รวม ก่อนรวม 
DMS 

DMS รวม จ านวน % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 3,492.41 - 3,492.41 3,914.39 343.05 4,257.44 765.03 21.91 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ (2,358.22) - (2,358.22) (2,526.20) (279.78) (2,805.98) 447.75 18.99 
% 67.52 - 67.52 64.54 81.56 65.91 5.85  
ตน้ทุนบริการ-ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (352.45)  - (352.45) (348.86) (91.98) (440.84) 88.39 25.08 
รวมตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (2,710.67) - (2,710.67) (2,875.06) (371.76) (3,246.82) 536.14 19.78 
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น 781.74 - 781.74 1,039.33 (28.72) 1,010.62 228.88 29.28 
% 22.38 - 22.38 26.55 (8.37) 23.74 29.91  
รายไดค้่าบริหารงาน 62.75 - 62.75 61.04 - 61.04 (1.71) (2.73) 
รายไดอ่ื้น  162.27 - 162.27 148.59 1.10 149.69 (12.58) (7.75) 
ค่าใชจ่้ายรวม (1,043.98) (64.52) (1,108.51) (1,140.62) (157.47) (1,298.09) 189.58 17.10 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (37.22) (64.52) (101.74) 108.34 (185.08) (76.74) 25.00 24.57 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (37.06) - (37.06) (51.57) (0.60) (52.17) 15.11 40.77 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ (74.28) (64.52) (138.80) 56.77 (185.68) (128.91) 9.88 7.13 
ดอกเบ้ียรับ-จ่าย (15.97) - (15.97) (19.77) (50.18) (69.95) 53.98 338.01 
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 2554 2555 ผลต่าง 

รายการ ก่อนรวม 
DMS 

DMS รวม ก่อนรวม 
DMS 

DMS รวม จ านวน % 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (90.25) (64.52) (154.77) 37.00 (235.86) (198.86) (44.09) (28.49) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (37.27) - (37.27) (33.29) - (33.29) (3.98) (10.68) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานหลงัภาษีเงินได้ (127.52) (64.52) (192.04) 3.71 (235.86) (232.15) (40.11) (20.89) 

ส่วนทีไ่ม่ได้เกดิจากการด าเนินงาน         
เงินปันผลรับ 24.26 - 24.26 12.12 - 12.12 (12.14) (50.04) 
รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 25.43 - 25.43 25.43 - 25.43 - - 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39.55 - 39.55 - - - (39.55) (100) 
ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - 101.11 - 101.11 101.11 100 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 111.81 - 111.81 106.93 - 106.93 (4.88) (4.37) 
ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - - (2.36) - (2.36) (2.36) - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1.94) - (1.94) - - - 1.94 (100) 
รายไดอ่ื้นๆ-จากประกนัภยั  - - - 25.74 - 25.74 25.74 100 
ก าไรสุทธิ 71.59 (64.52) 7.07 272.68 (235.86) 36.82 29.75 420.79 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (9.75) 33.72 23.97 (10.67) 123.26 112.59 88.62 369.71 
ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 61.84 (30.80) 31.04 262.01 (112.60) 149.41 118.37 381.34 
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โครงสร้างรายได้  

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม และการให้บริการรับจา้งบริหารโรงแรม            
ซ่ึงเป็นรายได้หลกั และรายได้ท่ีไม่ได้เกิดจากการด าเนินงาน คือรายได้จากการรับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหน้า 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม ดอกเบ้ียรับ เงินปันผลรับ และรายไดอ่ื้นๆ เช่น ค่าเช่าร้านคา้ในโรงแรม ค่าส่ิงพิมพโ์ฆษณา ค่าบริการ
การตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโรงแรม เป็นตน้  

สัดส่วนของรายไดร้วมของบริษทั และบริษทัยอ่ยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
                                       หน่วย: ลา้นบาท 

     ปี 2554 ปี 2555 ผลต่าง 
โครงสร้างรายได้ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ       
- รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 3,432.53 87.51 4,195.82 87.51 763.29 22.24 
- รายไดจ้ากธุรกิจอาคารใหเ้ช่า 59.88 1.52 61.62 1.52 1.74 2.91 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  3,492.41 89.03 4,257.44 89.03 765.03 21.91 

2. รายไดค้่าบริหารโรงแรม  62.75 1.60 61.03 1.60 (1.72) (2.74) 
3. รายไดอ่ื้น       
    - รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 25.44 0.65 25.44 0.54 - - 
    - ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39.55 1.01 - - (39.55) (100.00) 
    - ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 101.11 2.13 101.11 100.00 
    - ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 111.81 2.85 106.93 2.25 (4.88) (4.36) 
    - ดอกเบ้ียรับ 4.07 0.10 9.09 0.19 5.02 123.34 
    - เงินปันผลรับ 24.26 0.62 12.12 0.26 (12.14) (50.04) 
    - รายไดอ่ื้น 162.27 4.14 175.43 3.68 13.16 8.11 
รวมรายได้อืน่ 367.40 9.37 430.12 9.06 62.72 17.07 

รวมรายได้ 3,922.56 100.00 4,748.59 100.00 826.03 21.06 
 
 รายไดร้วมปี 2555 เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ  านวน 826.03 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 21.06 

  

 



    
   แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 143 

1. รายได้ 
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 1.1.1 จากกจิการโรงแรม 

 ในปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการเพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ  านวน 765.03 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 21.91 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มข้ึนของรายได ้ดงัน้ี 
  - กลุ่มโรงแรมภายใตบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 666.65 ลา้นบาท เป็นรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากกลุ่ม
โรงแรมดุสิตธานี 612.36 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายไดข้องมลัดีฟส์ 343.05 ลา้นบาท จากกลุ่มโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส 52.32 
ลา้นบาท และจากกลุ่มบริษทัยอ่ย 1.97 ลา้นบาท 
 - กลุ่มโรงแรมภายใตก้องทุนรวม มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 96.64 ลา้นบาท  
 1.1.2 จากธุรกจิอาคารให้เช่า 

  รายไดจ้ากธุรกิจอาคารพาณิชยใ์หเ้ช่า มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 1.74 ลา้นบาท  
 1.2 รายได้ค่าบริหารงาน 
 ในปี 2555 บริษทัมีรายไดค้่าบริหารงานลดลงจากปี 2554 จ  านวน 1.72 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.74 เน่ืองจาก
การยกเลิกสัญญารับบริหารของโรงแรมบางแห่ง อยา่งไรก็ตามส าหรับโรงแรมท่ีบริษทัรับบริหารนั้น บริษทัมีรายได้
ค่าบริหารงานเพิ่มข้ึน 

1.3 รายได้อืน่ 
รายไดอ่ื้นคือรายไดท่ี้เกิดจาก  
- การรับรู้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า ท่ี เกิดจากการตัดจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ากองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) จ  านวน 25.44 ลา้นบาท  
- ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เกิดจากการขายรมณียค์อร์ทของปี 2554 จ  านวน 39.55 ลา้นบาท 
- ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเกิดจากการขายท่ีดินจงัหวดัระยองโดยมีก าไรจ านวน 

101.11 ลา้นบาท  
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจากการลงทุนในกองทุนรวมจ านวน 106.93 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2554 จ  านวน 4.88 ลา้นบาท 
- ดอกเบ้ียรับจ านวน 9.09 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5.02 ลา้นบาท  
- เงินปันผลรับจ านวน 12.12 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2554 จ  านวน 12.14 ลา้นบาท เกิดจากมีบริษทัท่ีลงทุน

บางแห่งงดจ่ายเงินปันผลในปี 2555  
- รายได้อ่ืนจ านวน 175.43 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 13.16 ล้านบาท ซ่ึงในปี 2555 มีรายไดท่ี้เกิดจากการชดเชย

ค่าเสียหายจากน ้าท่วมท่ีโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส โคราช จ านวน 14.80 ลา้นบาท และเงินประกนัภยัจากการชุมนุมทาง
การเมืองเม่ือปี 2553 จ  านวน 10.94 ลา้นบาท  
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2. ต้นทุนขายและการให้บริการ 
บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 65.91 ของรายได้จากการขายและ                       

การให้บริการ ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 67.52 ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 
ทั้งน้ีตน้ทุนขายและการให้บริการไดร้วมค่าเช่าท่ีดินและอาคารของ 3 โรงแรมจากกองทุนรวมในปี 2554 และ               
ปี 2555 จ  านวน 293.68 ล้านบาท และ 314.29 ลา้นบาท ตามล าดบั และปี 2555 ได้รวมค่าเช่าท่ีดินของโรงแรม               
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ อีก 1 แห่งจ านวน 27.04  ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัค่าเช่ารายปีของบริษทัให้แก่
กองทุนรวมในปี 2554 และปี 2555 จ  านวน 87.70 ลา้นบาทและ 68.46 ลา้นบาท ตามล าดบัดว้ย  

3. ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น 
จากการเปรียบเทียบขา้งตน้หลงัจากหกัตน้ทุนขายและการให้บริการ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายแลว้ 

ในปี 2555 หากไม่รวมมลัดีฟส์ (DMS) บริษทัมีก าไรขั้นตน้โดยรวมจ านวน 1,039.33 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 
จ านวน 257.59 ลา้นบาท หรือร้อยละ 32.95 เม่ือรวมขาดทุนขั้นตน้ของมลัดีฟส์ จ านวน 28.72 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทั
มีก าไรขั้นตน้ 1,010.62 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ  านวน 228.88 ลา้นบาท หรือร้อยละ 29.28 

4. ค่าใช้จ่าย 
บริษทัมีค่าใช้จ่ายรวมส าหรับปี 2555 จ  านวน 1,298.09 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 189.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

17.10 ไดแ้ก่  
 -  ค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 364.21 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด การส่งเสริมการขาย และ

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพิ่มข้ึน 22.00 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากมลัดีฟส์จ านวน 41.17 ลา้นบาท เน่ืองจากเร่ิม
เปิดด าเนินการตั้งแต่กุมภาพนัธ์ 2555 ในขณะท่ีโรงแรมและกิจการอ่ืนลดลงจ านวน 19.17 ลา้นบาท  

-  ค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 933.88 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 167.57 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการ
บริหารของมลัดีฟส์จ านวน 51.78 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการก่อนการเปิดด าเนินการของโรงแรม
ดุสิตธานี มัลดีฟส์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงแรมและกิจการอ่ืนโดยรวมเพิ่มข้ึน 115.79 ล้านบาท                          
อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนเจ้าหน้าท่ี และผูบ้ริหารชาวต่างชาติ เพื่อรองรับการขยายตลาดไปยงั
ต่างประเทศของบริษทั  

นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงาน คือ  
- ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 2.36 ลา้นบาท เกิดจากโรงแรมมีการขายอุปกรณ์          

ท่ีเลิกใชง้านแลว้ 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 1.94 ลา้นบาท ของปี 2554 บริษทัไดบ้นัทึก

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์แต่ในปี 2555 ไม่มีสินทรัพยท่ี์ดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน 
5. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  
บริษทัมีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 52.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 15.11 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2555 

โรงแรมในกลุ่มบริษทัมีการปรับปรุงตกแต่งภาพลกัษณ์เพิ่มข้ึน จึงมีการรับรู้ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน 
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6. ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน เป็นผลก าไร (ขาดทุน) ท่ีไม่รวมรายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงาน 

คือ ดอกเบ้ียรับ ดอกเบ้ียจ่าย เงินปันผลรับ การรับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงในปี 
2555 บริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียโดยรวม 128.91 ลา้นบาท หากไม่รวมผลการด าเนินงาน
ของมลัดีฟส์ท่ีมีผลขาดทุนจ านวน 185.68 ลา้นบาท แลว้ บริษทัจะมีผลก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ีย 56.77 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 131.05 ลา้นบาท หรือร้อยละ 176.42 

7. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิและก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 
ในปี 2555 กลุ่มบริษทัมีผลก าไรสุทธิ 149.41 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากผลก าไรจากการด าเนินงานก่อน

ดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจ านวน 56.77 ลา้นบาท เม่ือรวมรายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานจ านวน 268.97 ลา้นบาท 
(ส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 101.11 ลา้นบาท และส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 106.93 ลา้นบาท) เม่ือรวมผลขาดทุนจากการด าเนินงานของมลัดีฟส์จ านวน 185.68 
ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายทางการเงินของมลัดีฟส์จ านวน 50.18 ลา้นบาท และกลุ่มบริษทัจ านวน 19.77 
ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ  านวน 33.29 ล้านบาท และรับแบ่งส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 
112.59 ลา้นบาท แลว้ ท าใหมี้ผลก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัมีจ านวน 149.41 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ดี หากไม่รวมผลขาดทุนจากมลัดีฟส์ กลุ่มบริษทัจะมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัในปี 2555 
จ านวน 262.01 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ านวน 200.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 323.69 โดยค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่
เกิดจากค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทั และค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 

8. ก าไรสุทธิ 
 
บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 149.41 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ  านวน 118.37 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 
               หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ จ านวนเงิน 
ก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 228.88 
รายได้อืน่เพิม่ขึน้ 
- ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
- รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ รายไดค้่าเช่า เป็นตน้ 

 
59.20 
18.16 

รายได้อืน่ลดดลง  
- รายไดค้่าบริหารโรงแรม  
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทัลงทุนในกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอตัราร้อยละ 30.02) 

 - เงินปันผล 

 
(1.71) 

 
(4.88) 

(12.14) 
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รายการ จ านวนเงิน 

ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ 
- ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 
- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
- ดอกเบ้ียจ่าย 

 
(189.58) 
(15.11) 
(58.99) 

ค่าใช้จ่ายลดลง 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
1.94 

ภาษีเงินไดล้ดลงจากปี 2554 3.98 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 88.62 
ก าไรสุทธิเพิม่ขึน้ 118.37 

 
การวเิคราะห์ฐานะการเงิน 
 ขอ้มูลแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เปรียบเทียบกบั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์รวม จ  านวน 8,402.07 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 60.72 ลา้นบาท มีปัจจยัส าคญัต่อไปน้ี 
สินทรัพย์หมุนเวยีน ลดลงจากปี 2554 จ  านวน 66.45 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่-สุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ เท่ากบั 527.77 

ลา้นบาท และ 407.53 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 120.24 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริษทัไดรั้บมอบอาคาร 
และอุปกรณ์ตามท่ีไดเ้คยจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์นของมลัดีฟส์ไปก่อนหนา้น้ี  

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อย มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเท่ากบั 6.00       

ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2555 ลดลงเน่ืองจากบริษทัไดรั้บคืนเงินกูด้งักล่าวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวน 
เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อย มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั เท่ากับ 47.25 ล้านบาท       

ในปี 2555 ลดลง เน่ืองจากทางกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายโครงการมลัดีฟส์   
 

ในขณะท่ีมีการเพิ่มข้ึนของรายการดงัน้ี 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 590.23 

ลา้นบาท และ 662.91 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน  72.68 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการด าเนินกิจการ เป็นของ DMS จ านวน 
45.64 ลา้นบาท 
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สินค้าคงเหลอื 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินคา้คงเหลือ เท่ากบั 74.20 ลา้นบาท และ 86.18 

ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 11.98 ล้านบาท โดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาหารและเคร่ืองด่ืม วสัดุ
แผนกช่างและวสัดุอ่ืนๆ ซ่ึงไดร้วมมลัดีฟส์ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการในปี 2555 ดว้ย 

ค่าเช่าทีด่ินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า เท่ากบั 89.82 

ลา้นบาท และ 103.52 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 13.70 ลา้นบาท เป็นค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ของบริษทั         
ท่ีเช่ากบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์จ  านวน 74.07 ลา้นบาท และของ DMS จ านวน 29.45 ลา้นบาท 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเท่ากบั 28.28 ล้านบาท 

และ 36.97 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 8.69 ลา้นบาท  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน เพิ่มข้ึน 127.18 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ เท่ากบั 4,314.58 

ลา้นบาท และ 4,541.77 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 227.19 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
บนท่ีเช่าโครงการรีสอร์ทระดบัห้าดาว ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ของโรงแรมดุสิตธานี  มลัดีฟส์ จ านวน 2,110.86 
ล้านบาท การตดัค่าเส่ือมราคาจ านวน 90.78 ล้านบาท นอกจากนั้นในปี 2555 มีการปรับปรุงตกแต่งโรงแรม             
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอีก  

เงินลงทุนเผือ่ขาย  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีเงินลงทุนเผื่อขาย เท่ากบั 266.29 ลา้นบาท และ 

299.15 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 32.86 ลา้นบาท เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรม (ราคาตลาด) ท่ีสูงข้ึน 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีเงินลงทุนในบริษทัร่วม เท่ากบั 1,302.78 ลา้นบาท 

และ 1,309.53 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 6.75 ล้านบาท  จากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากกองทุนรวมจ านวน 106.93 
ลา้นบาท และบริษทัไดรั้บเงินปันผลอีกจ านวน 100.18 ลา้นบาท บริษทัมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) ในอตัราร้อยละ 30.02 ในเดือนธนัวาคม 2553  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน เท่ากับ 48.11                  

ลา้นบาท และ 53.17 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 5.06 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการตดัจ าหน่ายตามระยะเวลา  
ในขณะท่ีมีรายการลดลงจากปี 2554 ดงัน้ี 
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อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน-สุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ  เท่ากบั 

297.71 ลา้นบาท และ 273.15 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 24.56 ลา้นบาท  เกิดจากการตดัค่าเส่ือมราคาของอาคารพาณิชย์
ใหเ้ช่า  

ค่าเช่าทีด่ินและอาคารจ่ายล่วงหน้าส่วนทีเ่กนิหน่ึงปี-สุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าส่วนท่ีเกิน

หน่ึงปี-สุทธิ เท่ากบั 530.61 ลา้นบาท และ 410.48 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 120.13 ลา้นบาท เกิดจากค่าตดัจ าหน่าย          
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตามระยะเวลา โดยยอดคงเหลือประกอบดว้ย ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ของบริษทัท่ีเช่ากบั
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์จ  านวน 314.78 ลา้นบาท และของ DMS จ านวน 95.70 ลา้นบาท 

หนีสิ้นรวม มีจ  านวน 3,848.93 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 80.34 ลา้นบาท มีปัจจยัหลกัดงัน้ี 
หนีสิ้นหมุนเวยีน ลดลงจากปี 2554 จ  านวน 144.05 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก

สถาบนัการเงินเท่ากับ 822.40 ล้านบาท และ 655.30 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 167.10 ล้านบาท เน่ืองจาก      
การจ่ายช าระคืนโดยบริษทั  
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เท่ากบั 872.90 ลา้น
บาท และ 822.55 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน  50.35 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระเจา้หน้ีค่าจดัหาสินทรัพยแ์ละ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของบริษทัและของมลัดีฟส์  

ภาระหนีสิ้นจากการค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั เท่ากบั 87.70 

ลา้นบาท และ 68.45 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน  19.25 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัค ้าประกนัการเช่าให้กบั
กองทุนรวม 

ในขณะท่ีมีรายการเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ดงัน้ี 
เงินกู้ยมืระยะยาวทีค่รบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เท่ากบั 20.61 ลา้นบาท และ 98.01 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจ านวน 77.40 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการกูเ้งิน
เพิ่มของ DMS  

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทจากบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เท่ากบั 6.00 ลา้นบาท และ 12.23 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจ านวน 6.23 ลา้นบาท  
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ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีภาษีเงินไดค้า้งจ่าย เท่ากบั 7.54 ล้านบาท และ 

11.11 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจ านวน 3.57 ลา้นบาท  
หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 47.28 ลา้นบาท และ 

52.73 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจ านวน 5.45 ลา้นบาท 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน เพิ่มข้ึน 224.39 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
เงินกู้ยมืระยะยาว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีเงินกูย้ืมระยะยาว เท่ากบั 1,015.79 ลา้นบาท และ 

1,225.04 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจ านวน 209.25 ลา้นบาท  
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เท่ากบั 129.26 

ลา้นบาท และ 163.64 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน จ านวน 34.38 ลา้นบาท ตามการค านวณทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  เท่ากบั 15.19  ลา้นบาท 

และ 21.38 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจ านวน 6.19 ลา้นบาท  
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้จากกองทุนรวม เท่ากบั 

711.58  ลา้นบาท และ 686.14 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 25.44 ลา้นบาท จากการรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 4,572.75 ล้านบาท และ 4,553.14 ล้านบาท 

ตามล าดบั ลดลง 19.61 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 ให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญัจ านวน 85,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.50  บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 42.50 ลา้นบาท  ผลก าไรจาก   
การด าเนินงานของบริษทั 149.41 ลา้นบาท  ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขาย  (จากมูลค่าราคาตลาด) 
29.77 ลา้นบาท ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่าขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อยจ านวน 29.07 ลา้นบาท 
ผลขาดทุนสุทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 99.98 ลา้นบาท และผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานจ านวน 27.24 ลา้นบาทและ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 บริษทัมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ากบั 1,266.37  ลา้นบาท 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 0.85 ต่อ 1 หากไม่รวมรายไดค้่าเช่า
รับล่วงหนา้จ านวน 711.57 ลา้นบาท อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 0.69 ต่อ 1 และส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัใหญ่เท่ากบั 3,956.98 ลา้นบาท มีมูลค่าตามบญัชี (Book Value) เท่ากบั 46.81 บาทต่อหุน้ 

วเิคราะห์กระแสเงินสด 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัต่อไปน้ี  

                                                                                                                                            หน่วย:ลา้นบาท 

 2553 2554 2555 
กระแสเงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน 463.43 402.77 528.82 
กระแสเงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 342.62 (2,058.99) (493.23) 
กระแสเงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ปใน) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (820.51) 1,864.80 32.91 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสด (4.30) 4.24 4.17 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (18.76) 212.82 72.67 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบส าหรับปี 2554 กบัปี 2555 ไดด้งัน้ี 
กระแสเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 528.82 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากการด าเนินงาน         

ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 502.67 ลา้นบาท รวมกบัเงินสดรับจากลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน 61.23 ลา้นบาท ท่ีไดรั้บช าระเงินจากลูกหน้ี และเม่ือปีก่อนไดจ่้ายค่าปรับปรุงตกแต่งโรงแรมดุสิตธานี           
มลัดีฟส์ ล่วงหนา้ รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 37.12 ลา้นบาท รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12.13 ลา้นบาท หกัซ้ือ
สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนลดลง 23.26 ลา้นบาท  ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนัค่าเช่าให้กบักองทุน
รวมลดลง 19.25 ลา้นบาท จ่ายคืนส ารองผลประโยชน์พนกังาน 20.39 ลา้นบาท  จ่ายภาษีเงินได ้32.23 ลา้นบาท และ
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 10.80 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน จ  านวน 493.22 ลา้นบาท เกิดจากเงินสดรับจากดอกเบ้ีย
รับ 11.03 ลา้นบาท เงินปันผลรับ 12.12 ลา้นบาท เงินปันผลรับจากกองทุนรวม 100.18 ลา้นบาท เงินสดรับคืนจาก
การให้บริษทัย่อยกู้ยืม 6.00 ล้านบาท จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในท่ีดินระยองจ านวน 114.72              
ลา้นบาท และจากการซ้ือเพิ่มอีกจ านวน 1.45 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 16.40 
ลา้นบาท  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 742.03 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน เช่น ระบบซอฟตแ์วร์ จ านวน 10.19 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน จ  านวน 32.91 ล้านบาท เกิดจากเงินสดรับจาก               
เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิ จ านวน 315.57 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นของ DMS Property Investment Private Limited  เงินสดรับ
จากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 12.23 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นสุทธิจาก
สถาบนัการเงินจ านวน 166.14 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 6.00 
ลา้นบาท เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ านวน 73.83 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเงินปันผลจ านวน 48.46 ลา้นบาท 
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11.2 ความสามารถในการท าก าไร  
         ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
    2553 2554 2555 
อตัราก าไรสุทธิ  ร้อยละ 3.00 0.79 3.15 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  ร้อยละ 2.82 0.80 3.81 

    

         อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร ในปี 2555 มีอตัราก าไรสุทธิ (Net profit margin) เท่ากบัร้อยละ 
3.15 ของรายได ้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) เท่ากบัร้อยละ 3.81 เพิ่มข้ึนจากปี 2554 เน่ืองจากปี 2555 บริษทั
และบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิ 149.41 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ  านวน 118.37 ล้านบาท ส่งผลให้อตัราส่วน                 
แสดงความสามารถในการหาก าไร ในปี 2555 เพิ่มข้ึนจากปี 2554 เน่ืองจากบริษทัสามารถสร้างรายไดจ้ากกิจการ
โรงแรมเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีทั้งปัจจยัท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศไทย และการลงทุน
เพิ่มข้ึน แต่ในการลงทุนยอ่มมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ท าให้ในช่วงปีแรกยงัไม่สามารถสร้างก าไรให้เพียงพอกบัตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายจ านวนท่ีสูงท าใหก้ระทบต่อผลก าไรโดยรวมของบริษทั  แต่ในปี 2555 บริษทัมีก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 
เงินชดเชยท่ีได้รับจากน ้ าท่วม และการแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมท าให้บริษทัมีก าไรสุทธิโดยรวม
เพิ่มข้ึน  

นอกจากนั้นบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ และปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 เสนอ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555โดยจดัสรรจากก าไรใหผู้ถื้อหุ้น หุน้ละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 85 ลา้นบาท 
 
11.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  
            บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัตามประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ และ
ผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั มีดงัน้ี 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ ประกอบดว้ย 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 
    
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 255.39 262.62 273.54 
ลูกหน้ีอ่ืน - ค่าบริหารและค่าบริการอ่ืน ๆ - สุทธิ  43.38 48.28 47.63 
ลูกหน้ีอ่ืน -บริษทัอ่ืน 39.76 21.46 16.49 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5.42) (0.40) (0.64) 
ลูกหน้ี – ค่าขายโรงแรม 30.00 - - 
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 หน่วย : ลา้นบาท 
 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.09 2.33 0.39 
รายไดค้า้งรับ - 0.15 0.19 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 35.63 38.40 32.00 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 42.08 29.53 18.77 

เงินทดรองจ่าย 8.13 9.27 9.53 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ - 115.59 - 
เงินมดัจ า 0.01 - 9.13 
เงินประกนัขอคืน 0.86 0.54 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 449.91 527.77 407.53 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้ของมลัดีฟส์ 
ในขณะท่ีลูกหน้ีอ่ืนมีจ านวนท่ีลดลง 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระสรุปไดด้งัน้ี 
                 หน่วย: ลา้นบาท 

ยอดหนี้ทีค้่างช าระ 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 
- ต  ่ากวา่ 3 เดือน 251.00 256.71 264.85 
- มากกวา่ 3 เดือน ข้ึนไป 19.15 20.14 25.68 
รวมลูกหน้ีการคา้ 270.15 276.85 290.53 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14.76) (14.23) (16.99) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 255.39 262.62 273.54 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  บริษทัและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 เดือนข้ึนไป จ านวน 
25.68 ลา้นบาท ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย (Agents) บริษทัและบริษทัย่อยมีการตั้งค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 16.99 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 
 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 

    2553 2554 2555 
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) ร้อยละ 4.35 0.89 1.78 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ 20.91 12.17 14.35 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ ร้อยละ 0.62 0.54 0.57 
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยปี์ 2555 มีอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) 
เท่ากบัร้อยละ 1.78 เพิ่มข้ึนจากปี 2554 เน่ืองจากปี 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิ 149.41 ลา้นบาท และ
สินทรัพยร์วมปี 2555 จ  านวน 8,402.07 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 60.72 ลา้นบาท โดยบริษทัยงัคงมีการลงทุนสินทรัพยถ์าวร
เพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ การตกแต่งโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ การปรับปรุงตกแต่งโรงแรม และห้องอาหารของโรงแรมต่างๆ 
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการปรับปรุงเหล่าน้ีจะมีประสิทธิภาพในการสร้างรายไดซ่ึ้งน ามาสู่ผลตอบแทน 
ท่ีสูงข้ึนในปีต่อๆ ไป ซ่ึงจากอตัราส่วนดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่บริษทัมีความสามารถในการสร้างประสิทธิภาพต่อ
การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 
11.4 ความเพยีงพอของเงินทุน  
 โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ประกอบดว้ยเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว และจากผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รายละเอียดของเงินกูย้มื สรุปไดด้งัน้ี  

                    หน่วย: ลา้นบาท 
 วงเงินกู้ยมื ยอดคงค้าง อตัราดอกเบีย้ 
1. เงินเบิกเกินบญัชี 89.00 - MOR 
2. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    

- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 

450.00 
150.00 
300.00 
800.00 

267.00 
- 
- 
- 

MMR 
MMR 

ตามธนาคารก าหนด 
MMR 

- บมจ. ดุสิตธานี 350.00 309.90 MMR 
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 150.00 5.00 MMR 
- DMS Property Investment Pvt. Ltd. (1)                     76.95 73.40 LIBOR                      

6 เดือน+3.425% 
3. เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

-     DMS Property Investment Pvt. Ltd 
 

24.47 
 

12.23 
 

LIBOR                      
6 เดือน+3.425% 

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

364.32 
1,269.17 

53.88 
1,269.17 

4.3865% 
LIBOR                      

6 เดือน+3.425% 
รวม 4,023.91 1,990.58  
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(1) DMS Property Investment Private Limited มีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นและวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงในประเทศไทย เท่ากบั 2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 41.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั 
โดยท าสัญญากูย้ืมระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และท าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาว เพื่อช าระหน้ีตาม
สัญญาขายและซ้ือทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินงาน เฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงและอุปกรณ์            
เพื่อการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการและอ่ืนๆ โดยวงเงินกูย้ืมระยะสั้นและวงเงินกูย้ืมระยะยาว
ดงักล่าว มีหลกัทรัพยใ์บหุ้นของ DMS Property Investment Private Limited จ านวน 38.50 ลา้นหุ้น 
วางเป็นหลกัประกัน และมีการค ้ าประกันโดยบริษทัในอตัราร้อยละ 60 และผูถื้อหุ้นอ่ืนอีก 2 ราย             
ในอตัราร้อยละ 40 และวงเงินกูย้มืระยะยาวมีการเบิกใชแ้ลว้เตม็จ านวน 

(2) วงเงินกูย้มืระยะยาวของ Philippine Hoteliers, Inc. เท่ากบั 510 ลา้นเปโซ 
  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.85 ต่อ 1 หากไม่รวมรายไดค้่าเช่า
รับล่วงหนา้จ านวน 711.57 ลา้นบาท อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 0.69 ต่อ 1 และส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัใหญ่เท่ากบั 3,956.98 ลา้นบาท มีมูลค่าตามบญัชี (Book Value) เท่ากบั 46.81 บาทต่อหุน้ 
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  2553 2554 2555 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 1.02 0.72 0.74 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 0.64 0.45 0.54 

 

จากอตัราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทปี 2555 เพิ่มข้ึนจากปี 2554 
เน่ืองจากบริษทัมีกระแสเงินสดคงเหลือจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 72.68 ล้านบาท ลูกหน้ีการคา้ เพิ่มข้ึน 10.92             
ลา้นบาท สินคา้คงเหลือสุทธิเพิ่มข้ึน 11.98 ลา้นบาท ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้เพิ่มข้ึน 13.70  ลา้นบาทซ่ึง
เป็นของ DMS ในขณะท่ีมีหน้ีสินหมุนเวียนลดลง เน่ืองจากปี 2555  บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินลดลง 167.10 ล้านบาท ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนัค่าเช่าให้กบักองทุนรวม ลดลง 19.25     
ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เช่น เจา้หน้ีค่าจดัหาสินทรัพยเ์ป็นค่าตกแต่ง อุปกรณ์โรงแรมดุสิตธานี มลั
ดีฟส์ และโรงแรมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ลดลง 91.07 ลา้นบาท จึงท าให้บริษทัมีสภาพคล่องดีข้ึน อยา่งไรก็ตาม
เม่ือวิเคราะห์จากสภาพคล่องของบริษทัตามงบแสดงฐานะทางการเงินแล้วจะเห็นว่าบริษทัมีสภาพคล่องใน
อตัราส่วนท่ีต ่า เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัใช้แหล่งเงินกู้จากเงินกูร้ะยะสั้ น เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งต ่า  
อยา่งไรก็ตามบริษทัไดพ้ิจารณาถึงความสามารถในการช าระหน้ี และเปล่ียนเป็นวงเงินกูร้ะยะสั้นเป็นระยะยาวตาม
ความเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน   
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อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 

  2553 2554 2555 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   
  (ส่วนหน้ีสินไม่รวม รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้)             

เท่า 0.30 0.66 0.69 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้                เท่า 0.48 0.82 0.85 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย               เท่า 5.48 3.21 1.89 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.69 เท่า และ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 0.66 เท่า (ส่วนหน้ีสินไม่รวม รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้) สาเหตุท่ีอตัราส่วนดงักล่าวเพิ่มข้ึน 
เกิดจากส่วนของหน้ีสินรวมบริษทัและบริษทัย่อยมีเงินกู้ยืมมาเพื่อการลงทุนปรับปรุงตกแต่งโรงแรมดุสิตธานี           
มลัดีฟส์ และโรงแรมของบริษทัและบริษทัย่อย และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน จ านวน 1,978.35 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
119.55 ลา้นบาท ซ่ึงในระหวา่งปีไดมี้การช าระบางส่วน มีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน 34.38 ลา้นบาท 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีอตัราต ่ากวา่เง่ือนไขท่ีตอ้งคงไวต้ามสัญญาเงินกูซ่ึ้งก าหนดให้ด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัไม่ให้เกินอตัราส่วน 1.75 : 1 และความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเท่ากบั 1.89 เท่า 
ลดลงจากปี 2554  เน่ืองจากในปี 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียจ่าย
มากกว่าปี 2554 จ  านวน 58.99 ลา้นบาทจากการเงินกูย้ืมของ DMS อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัมีความสามารถในการ
ช าระดอกเบ้ียไดต้ามก าหนด อยา่งไรก็ตาม เพื่อเป็นการบริหารหน้ีสิน บริษทัไดก้ าหนดนโยบายอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 1 เท่า 
 
11.5 ปัจจัยทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

1. ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อธุรกจิโรงแรม 
อาจเกิดจากสถานการณ์ทางการเมือง ความไม่สงบภายในประเทศ การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ การเกิด 

โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขนั 
จากการท่ีบริษทัประกอบธุรกิจการโรงแรม โดยมีรายได้จากโรงแรม ซ่ึงมีปัจจยัภายนอกท่ีอาจส่งผล

กระทบกบัธุรกิจของบริษทั และธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบจากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะ
วิกฤตการณ์ทางการเมืองท่ีผ่านมาในอดีตส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของบริษทั จากการท่ีบริษทัมีรายไดจ้าก         
ในประเทศร้อยละ 79 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานทั้งหมด จึงมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการท าประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงทุกประเภท 
(All risks) และคุม้ครองการขาดรายได้จากการหยุดด าเนินธุรกิจ (Business Interruption) คุม้ครองภยัจากการก่อ           
การร้าย เพื่อลดความเส่ียงจากผลกระทบดงักล่าว  
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บริษทักระจายความเส่ียง โดยการก าหนดกลยุทธ์ ในการขยายการลงทุนและการรับบริหารโรงแรมไปยงั
ต่างประเทศในหลายๆ ภูมิภาค   

ส าหรับในดา้นการตลาดบริษทัไดมี้การหาลูกคา้จากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลูกคา้ในภูมิภาคท่ีมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ โดยการตั้งส านกังานขายเพิ่มในจีน ดูไบ รัสเซีย และอเมริกา เป็นตน้  

ส าหรับการรับจา้งบริหารโรงแรมใหม่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยนั้น เน่ืองจากสัญญามีอายุระหวา่ง 2-15 ปี 
ดงันั้น อาจมีความเส่ียงท่ีอาจจะถูกบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด หรือไม่ต่อสัญญาหลังหมดอายุสัญญา ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวม บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไดมี้การจดัท าสัญญาให้รัดกุมมากข้ึน เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะ
เกิดความเสียหายจากการท่ีคู่สัญญายกเลิกสัญญาก่อนก าหนด นอกจากน้ี วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินโลกท่ีเกิด
ข้ึนกบัธุรกิจโรงแรมอาจท าให้รายไดด้งักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ บริษทัคาดวา่จะมีผลกระทบต่อไปอีก  
1-2 ปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การจดัตั้งส านกังานการพฒันาและการลงทุน (Development and Investment Office) 
เพื่อหาโรงแรมท่ีรับบริหารเพิ่มข้ึน 

2. ปัจจัยภายใน ทีอ่าจมีผลต่อธุรกจิ 
บุคลากรนบัเป็นปัจจยัส าคญัต่อกิจการของบริษทั บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากร ดว้ยการ

จดัฝึกอบรม เพื่อรองรับการขยายกิจการทั้งโรงแรมท่ีเป็นเจา้ของ และรับบริหารในอนาคต นอกจากน้ีจากการท่ี
บริษทัมีวิทยาลัยดุสิตธานีท่ีสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในด้านการโรงแรม ซ่ึงสามารถคดัเลือก
บุคลากรไดจ้ากสถาบนัของบริษทัเองได ้นอกจากน้ีการท่ีบริษทัเขา้ไปบริหารใน Lyceum of Philippines University 
(LPU) ซ่ึงเป็นแหล่งรองรับในดา้นบุคลากรการขยายกิจการโรงแรมในอนาคตได ้  

3. การด้อยค่าของทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จากสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงประกอบกบัการท่องเท่ียวท่ีถดถอยลง ในขณะท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวลดลงอยา่ง

ต่อเ น่ือง บริษัทจึงมีการพิจารณาค่า เผื่อการด้อยค่าของท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม โดยให ้
ผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของโรงแรมภายใตบ้ริษทัและ
บริษทัย่อยทั้งหมด หากมูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าประเมินตามวิธี
กระแสเงินสดคิดลด บริษทัตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย 

 
11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ปี 2555 บริษทัช าระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ คือ บ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ส เอบีเอเอส  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 3.68 ลา้นบาท 
2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  

- Isla Lipana & Co. (บริษทัสมาชิกในเครือข่ายของ PricewaterhouseCoopers), Makati City, 
Philippines คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 665,500 เปโซ 
- PricewaterhouseCoopers, Male’, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 8,250  เหรียญสหรัฐ 
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3. ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  
- บริษทั และบริษทัยอ่ยในประเทศ –ไม่มีค่าบริการอ่ืน 
- บริษทัย่อยในต่างประเทศ Philippine Hoteliers, Inc. มีค่าบริการอ่ืน คือ ค่าสอบทานการกระจาย
ค่าบริการรายเดือน (Service charges) ให้กบัพนกังานของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ซ่ึงให้บริการแลว้
ในปี 2555 โดยจะช าระค่าบริการจ านวน 130,000 เปโซ ให้ Isla Lipana & Co. (บริษทัสมาชิกใน
เครือข่ายของ PricewaterhouseCoopers) ในปี 2556 
 

12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
บริษทัไม่มีขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนที ่2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษทัและ  บริษทั
ยอ่ยแลว้ 

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั 
ตามระบบดงักล่าว 

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว                 
และบริษทัได้แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ต่อผูส้อบบญัชี 
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัได้รับรองความถูกตอ้งแล้ว  
บริษทัได้มอบหมายให้  นางสินี เธียรประสิทธ์ิ  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย  หากเอกสารใด            
ไม่มีลายมือช่ือของ  นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ  ก ากบัไว ้ บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ   ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
 

1. นายชนินทธ์ โทณวณิก  กรรมการ  ........................................... 
 
2. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ  กรรมการ  ........................................... 
 

 
ช่ือ   ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
 

ผูรั้บมอบอ านาจ     นางสินี เธียรประสิทธ์ิ  กรรมการ/เลขานุการบริษทั ........................................... 
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รายละเอยีดเกีย่วกบั กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม    
คณะกรรมการบริษัท             ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 
- ประธานกิตติมศกัด์ิ  
- กรรมการ                                    
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม                                      
ผกูพนับริษทั 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว         
- เป็นมารดาของ 
นายชนินทธ์  โทณวณิก 
นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาบริหารธุรกิจ                   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ  สาขาอุตสาหกรรม   
การท่องเท่ียว  มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาการโรงแรม                   
Johnson & Wales University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

  49.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2509 - 2549 
 
 
2539 - 2543 
 
2525 - 2529 

ประธานกิตติมศกัด์ิ/กรรมการ/ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
ประธานกิตติมศกัด์ิ 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ / 
กรรมการผูจ้ดัการ/  
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
สมาชิกวฒิุสภา 
 
นายกสมาคม 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
Philippine Hoteliers, Inc. 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ชนตัถแ์ละลกู 
บ. นิวแอตแลนติค  
บ. ธนจิรัง 
มลูนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
วฒิุสภา 
 
สภาหอการคา้ไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายชาตรี  โสภณพนิช 
-  ประธานกรรมการ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

79 - อาชีวศึกษาชั้นสูง Kwang Tai High 
Accountancy College  
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

- อุดมศึกษาจาก London Regent 
Street Polytechnic สหราชอาณาจกัร 

- ประกาศนียบตัรวิชาการธนาคาร 
จาก Institute of Bankers  
สหราชอาณาจกัร 

- นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
Pepperdine University, Malibu,  
California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ
De La Salle University  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ศาสตราจารยกิ์ตติคุณแห่ง
มหาวิทยาลยัซวัเถา  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- Director Accreditation Program  

5.16 2548 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ/ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 
บ. บางกอกเอน็เตอร์เทนเมนต ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์        
- กรรมการ  
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
ผกูพนับริษทั 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 

80 - Advanced Management Program 
Harvard University   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
University of Wales  
สหราชอาณาจกัร 

- Director Certification Program  
รุ่น 66/2005 

- Director Accreditation Program  
รุ่น 45/2005 

ไม่มี 2537 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2549 - 2551 
 
2535 - 2536 
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร  
 
กรรมการสภา 
 
กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
สมาชิก 
 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
วิทยาลยัดุสิตธานี 
 
บมจ. เอม็ บี เค  
 
 
 
บมจ.โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) 
 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์ 
 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
 
สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
 
บมจ. การบินไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นางวรางค ์ไชยวรรณ 
- กรรมการ 
      
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
 

45 - Master of Business Administration  
in Finance and Investment  
George Washington University, 
Washington D.C.  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

- Director Accreditation Program  
รุ่น 60  

- Certified Financial Planner รุ่นท่ี 1 
ของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
(Thai Financial Planners Association) 

- The Invitaion Life Insurance Top 
Executives Seminar 2008, FALIA, 
JAPAN 

- นกัศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รุ่นท่ี 5  

2.58 ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2549 - ปัจจุบนั 
 
2550 - 2552 
 
2544 - 2549 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
 
Vice President  
 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. แสงโสม 
บ. กาญจนสิงขร 
บ. เฟ่ืองฟอูนนัต ์
บ. ธนภกัดี  
บ. มงคลสมยั 
บ. ไทย จินเนบรา  เทรดด้ิง  
บ. ไทยประกนัชีวิต 
บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ 
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอร่ี 
 
บ. ไทยประกนัชีวิต 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ   
-  กรรมการ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
   

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

10.31 2551 - ปัจจุบนั 
 
2549 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2546 - ปัจจุบนั 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
2537 - ปัจจุบนั 
 
2543 - 2549 

 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

Cape  Nga Development Ltd. 
 
Home Inns and Hotels Management Inc. 
 
Gaw Capital Partners 
 
บมจ.ดุสิตธานี 
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd. 
Pioneer Global Group Ltd. 
 
Strand Hotels International Ltd. 
Myanmar Hotel International Pte. Ltd. 
Siam Food Products Plc. 
 
 
 
 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายชนินทธ์   โทณวณิก 
- กรรมการ  
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- บุตรท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 
- พ่ีชายนางสินี  เธียรประสิทธ์ิ 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Master of Business Administration, 
Boston University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Director Certification Program     
รุ่น 72/2006 

- Director Accreditation Program  
รุ่น 10/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมอยูใ่น
กลุ่ม 

ท่านผูห้ญิง 
ชนตัถ ์
ปิยะอุย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

กรรมการผูจ้ดัการ/       
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   
 
ประธานกรรมการ 
 
อุปนายกสภาวิทยาลยั 
 
กรรมการในคณะกรรมการลงทนุ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกคณะท่ีปรึกษาโรงเรียน 
การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 
สมาชิก 
 
กรรมาธิการ 
 
 
ประธาน 
 
 
นายกสมาคม 
 
 
ประธานอุตสาหกรรมบริการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
Philippine Hoteliers, Inc. 
 
วิทยาลยัดุสิตธานี 
 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
การเช่าดุสิตธานี 
 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสิุต 
บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
Dusit Overseas Co., Ltd. 
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
Dusit USA Management Inc. 
บ. ชนตัถแ์ละลูก/ บ. นิวแอตแลนติค  
บ. ปิยะศิริ/ บ. ธนจิรัง 
 
The Hong Kong Polytechnic University 
 
 
สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
 
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ 
การทอ่งเท่ียว สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
 
Asean Hotels and Restaurants Association 
 
 
สมาคมโรงแรมไทย 
 
 
สภาหอการคา้ไทย 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นางสินี   เธียรประสิทธ์ิ 
- กรรมการและเลขานุการบริษทั                                       
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว        
- บุตรท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 
- นอ้งสาวนายชนินทธ์ 
โทณวณิก 

54 - Mac Duffies Springfield, MA
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรพ้ืนฐานกฏหมายและ 
กฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทั      
จดทะเบียน รุ่น 8/2555 

- Director Certification Program 
Refresher Course 

- Improving the Quality of Financial 
Reporting รุ่น 1/2006 

- Finance for Non-Financial Director 
รุ่น 22/2005 

- Director Certification Program  
รุ่น 65/2005 

- Director Accreditation Program  
รุ่น 9/2004 
 

 

รวมอยูใ่น
กลุ่ม 

ท่านผูห้ญิง 
ชนตัถ ์
ปิยะอุย 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ / เลขานุการบริษทั / 
เลขานุการคณะกรรมการ /  
กรรมการบริหาร /  
รักษาการหวัหนา้ฝ่าย
ปฏิบติัการทางการเงิน 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
Philippine Hoteliers, Inc. 
Dusit Overseas Co., Ltd. 
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 
DMS Property Investmen Pvt. Ltd. 
Dusit USA Managament Inc. 
บ. แอคมี พรินต้ิง / บ. ชนตัถแ์ละลกู /  
บ. นิวแอตแลนติค / บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี 
- กรรมการอิสระ  
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว        
- ไม่มี 

83 - Master of Business Administration, 
University of Pennsylvania 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Director Certification Program 
(0/2000) 

- Fellow Member สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- วฒิุบตัร วปอ. 2524 
- ประกาศนียบตัรอบรมกรรมการ

บริษทัโรงเรียนการจดัการ  
Yale University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไม่มี 2546 - ปัจจุบนั 
 
2545 - ปัจจุบนั 
 
2545 - ปัจจุบนั 
 
2543 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 

 
 
 
 
2543 - 2551 

ประธานท่ีปรึกษาศูนยพ์ฒันา 
การก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี 
ประธานคณะกรรมการทดสอบ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
สภามหาวิทยาลยั 
กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ ประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานคณะกรรมการสรรหา /  
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 
 

ตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทย 
 
กรมสรรพากร 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
บมจ. ไทยคม 

 
บมจ. นวกิจประกนัภยั 

 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ 
-  กรรมการอิสระ  
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

86 - ธรรมศาสตรบณัฑิต  
- เนติบณัฑิตองักฤษ 

Lincoln’s Inn, London 
- นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- Director Accreditation Program  
รุ่น 5/2003 

0.08 2542 - ปัจจุบนั 
 
 
2539 - ปัจจุบนั 
 
2531 - ปัจจุบนั 
 
2530 - ปัจจุบนั 

 
 

กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการสรรหา  
ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
คณะท่ี 7 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายศกัด์ิ   เก่ียวการคา้ 
-  กรรมการอิสระ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

77 - บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- พาณิชยศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Executive Program Stanford - 
National University of Singapore 

- Senior Executive Program SASIN 
- Role of the Chairman Program  
- Role of the Compensation 

Committee Program  
- Audit Committee Program   
- Director Certification Program       
- Director Certification Program 

Refresher Course 

ไม่มี 2542 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2543 - ปัจจุบนั 

 

 

2554 - ปัจจุบนั 

 

 

2543 - 2553 

กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการสรรหา  

กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการสรรหา /  

กรรมการบริหารความเส่ียง 

รองประธานกรรมการ 

 

กรรมการและเหรัญญิก 

บมจ. ดุสิตธานี 

 

 

 

บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน โปรดกัซ์ 

 

 

บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน โปรดกัซ์ 

 

 

มลูนิธิแพทยอ์าสา 

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

มลูนิธิแพทยอ์าสา 

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายสรดิษ วิญญรัตน ์
- กรรมการอิสระ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

 

72 - อบรมการธนาคาร City of London 

College of Banking               

สหราชอาณาจกัร 

- Director Accreditation Program  

รุ่น CP/2005 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2525 - 2544 
 
2530 - 2541 
 
2500 - 2533 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระและกรรมการ 
ตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการบริหาร 
 
ผูบ้ริหาร ดา้นการตลาดและ
บตัรเครดิต 
 

บมจ. ดุสิตธานี  
บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
 
บ. สรชยัวิวฒัน ์ 
บ. เอม็. วี. เอส. โฮลด้ิง 
บ. พีเอช. ดี เชียงราย 
บ. ไพร์ม แมนเนจเมน้ท ์(ไทยแลนด)์ 
กลุ่ม โรงแรมแลนดม์าร์ค 
 
บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

คณะผู้บริหาร และประวตัิ                          
 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างาน 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ ปิยะอุย รายละเอียดปรากฏอยูใ่น  ประวติัและขอ้มลูคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
2. นายชนินทธ์  โทณวณิก รายละเอียดปรากฏอยูใ่น  ประวติัและขอ้มลูคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
3. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ รายละเอียดปรากฏอยูใ่น  ประวติัและขอ้มลูคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
4. นายคมัภีร์ สุวรรณรัต 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

- ไม่มี 
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- Bachelor of  Business 
Administration  
University of Hawaii 

- Post Graduate Studies,  
School of Hotel, 
Administration, Cornell 
University of  New York 

- Director Accreditation Program  
- Leading at a Higher Level,  

Dr. Ken Blanchard, Thailand 
Management Association 

- General Managers Program 
(GMP), Cornell University 
School of Hotel Administration 

- Professional Development 
Program (PDP),  
Cornell University, School of 
Hotel Administration 

ไม่มี 2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
2540 - 2550 
 
2529 - 2540 

กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร
การศึกษา 
กรรมการสภา 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ฝ่ายปฏิบติัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/ 
รองประธานอาวโุส/ 
รองประธานบริหาร 

บมจ.ดุสิตธานี 
 
วิทยาลยัดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
Philippine Hoteliers, Inc. 
บ. เวิลด์คลาสเร้นทอ์ะคาร์ 
บ. ดุสิตโฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท 
 
บมจ.ดุสิตธานี 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างาน 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
6. 5. นายเดวิด เอียด แชคเกลตนั 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

61 - Certified Hotel Administrator 
(CHA) , American Hotel & 
Motel Association,  
University of Capetown 

- Degree equivalent in Hotel 
Management Studies,  
Leeds Polytechnic University, 
England 
 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2553 - 2554 
 
2552 - 2553 
 
2548 - 2552 
 
2548 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 
  
Vice President of Operations 
Eastern China 
Director of Operations 
Eastern China 
Area General Manager 
New Zealand & South Pacific 
Senior Vice President 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
Intercontinental Hotel Group 
based in Shanghai 
Intercontinental Hotel Group 
 
Intercontinental Hotel Group 
 
Starwood Hotels & Resorts 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างาน 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
7. 6. นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ 54 - Master of Business 

Administration, Tarleton State 
University, Texas,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Bachelor of Science (Marketing) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและ
กฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจด
ทะเบียน รุ่น 8/2555 

- Director Accreditation Program 2003 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2548 - 2555 
 
2539 - 2548 

รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงิน 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการและรองประธานบริหาร
อาวโุส-การเงินและปฏิบติัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. วชัร์ธนกาญจน์ 
 
Interlife John Hancock Assurance 
PLC. 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างาน 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
7.นางจงกลนี  ฉนัทวรกิจ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
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- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2540 - 2547 

รองประธานฝ่ายการเงินเเละบญัชี
ส านกังานใหญ่  
กรรมการ 
 
 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
ส่วนกลาง 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์
บมจ. ดุสิตธานี 

8. นางสาววารุณี เอนกฤทธ์ิมงคล 
      
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 

56 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต            
มหาวิทยาลยัรามค าเเหง 

- Update ระบบภาษีและบญัชี 2555 
 
 

ไม่มี 2548 - ปัจจุบนั 
 
2538 - 2548 
 
2536 - 2538 
 
2530 - 2536 
 
 

รองประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน
ส่วนโรงเเรม       
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
 
หวัหนา้ฝ่ายบญัชีส่วนกลาง 
 
หวัหนา้บญัชี 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. ดุสิตโฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท 
 
บมจ. รอยลั ปร๊ินเซส 
 
โรงแรมดุสิต ลากนู่า ภูเกต็ 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างาน 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
9. นางสาวอมรา กลุวรเศรษฐ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

55 
 
 
 
 
 

- บญัชีมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการธนาคารและการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี
วิทยาลยักรุงเทพ  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

- Effective Minute Taking Class 
รุ่น 13/2552 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Corporate Secretary 
Development Program 2551 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
/ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

2552 - ปัจจุบนั 
 
2551 - 2552 
 
2549 - 2551 
 
2540 - 2549 
 
2534 - 2539 
 
2532 - 2534 

รองประธานฝ่ายส านกังาน
เลขานุการบริษทั 
รองประธานฝ่ายกฎหมาย 
และบริหารจดัการส่วนกลาง 
ผูช่้วยรองประธานฝ่ายกฎหมาย
และบริหารจดัการส่วนกลาง 
Group Director of Treasury 
 
Corporate Securities & 
Investment Manager 
Assistant Corporate Financial 
Controller 

บมจ. ดุสิตธานี 

8. 10. นายออมสิน แมน้จกัร 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 

52 
 
 
 
 
 
 
 

- Master of Law, University of 
Miami, School of Law  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- นิติศาสตรบณัฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- การปฏิบติัตามกฎหมายและ
บรรษทัภิบาลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

2554 - ปัจจุบนั 
 
2553 - 2554 
 
2537 - 2553 
 

รองประธานฝ่ายกฎหมายและ
การจดัการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายและ
เลขานุการบริษทั 

 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. คิงส์เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
บ. เชฟรอน (ไทย) ในเครือของ
เชฟรอน คอร์ปอเรชัน่ 
 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างาน 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
9. 11. นายยดิูสทรา เจกานาธาน 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

41 - Accounting and Financial 
Management Specialization 
Certificate, Educational 
Institute of the American Hotel 
& Lodging Association 

- Hospitality Operations 
Certificate, Educational 
Institute of the American Hotel 
& Lodging Association 

- Advanced to CPA status with the 
Australian Society of CPAs.  

- Admitted as Associate 
Member of the Australian 
Society of CPAs 

- Bachelor of Business 
(Accountancy), Royal 
Melbourne Institute of 
Technology, Australia 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2551 -  2554 
 
2548 - 2551 
 
2545 - 2548 
 
2540 - 2545 

รองประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน
ส่วนโรงแรม 
Regional Vice President -   
Finance & HR for the Middle East 
Director of Finance 
 
Regional Director of Finance 
 
Director of Finance 

บมจ.ดุสิตธานี 
 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
The Ritz-Carlton Hotel Company, 
L.L.C. 
Mandara Spa Asia (a subsidiary of 
Steiner Leisure Limited) 
The Ritz-Carlton Hotel Company, 
L.L.C. 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
ช่ือ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างาน 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
12. นายอเลก็ โคลิน วิลลทัส์ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 

40 - ปริญญาตรี Hotel Management, 
South Bank University,  
London,  UK 

- Management DGMP Course 
(Cer.), Cranfield University, UK 
 

ไม่มี พ.ย. 2554 - ปัจจุบนั 
 
พ.ค. 2554 - ต.ค. 2554 
 
ต.ค. 2553 - เม.ย. 2554 
 
ต.ค. 2551 - ก.ย. 2553 
 
ม.ค. 2551 - ก.ย. 2551 
 
มิ.ย. 2548 - ธ.ค. 2550 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 
รักษาการผูจ้ดัการทัว่ไป 
 
Resident Manager 
 
Executive Assistant Manager 
 
Hotel Manager 
 
Executive Assistant Manager 

โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
 
โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
 
โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
 
Diplomat Radisson BLU Hotel, 
Bahrain 
Claridge’s Hotel, UK 
 
The Ritz London, UK 

13. นายชชัวาล  ศุภชยานนท ์
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-   ไม่มี 

59 - ประกาศนียบตัรอนุปริญญา 
(ปวส.) โรงเรียนพฒันาพาณิชย ์

- ประกาศนียบตัรการบริหาร 
การจดัการโรงแรม 
มหาวิทยาลยัคอร์เนล 
 

ไม่มี 2536 - ปัจจุบนั 
 
2534 - 2536 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 
 
 

โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
 
โรงเเรมเบลแอร์ ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ 
 
 

 
 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                              
 

บมจ. 
ดุสิตธานี 

บริษทัยอ่ย 
บ. ดุสิต เวลิด์วายด์ 

บริษทัยอ่ย ของ บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บริษทัยอ่ยของ  
บมจ. ดุสิต 

ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บมจ. ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
เป็นผูรั้บอนุญาต 

กองทุนรวม           
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า               

ดุสิตธานี 
รายช่ือ บ. ดุสิตธานี 

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. 

เทวารัณย ์   
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc.  

บ. เลอ   
กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

บ. ดุสิต
เวลิด์วายด์ 

Dusit Bird 
Hotel  Pvt. 

Ltd. 

บ. ดุสิต  แมน
เนจเมน้ท ์

Dusit Overseas Co., 
Ltd. 

บมจ.ดุสิต  
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

DMS Property 
Investment Pvt. Ltd. 

วทิยาลยั 
ดุสิตธานี 

 % การถือหุ้น 99.99% 99.99% 100% 49.999% 99.99% 50.00% 99.99% 100% (indirect) 84.05% 88.01% 55% 100% 30.02% 
1.ท่านผูห้ญิงชนัตถ ์  ปิยะอุย /         X     
2.นายชาตรี  โสภณพนิช X           X   
3. ร.ต.ท.ฉัตรชยั บุณยะอนนัต ์ /, //            /  

4.นางวรางค ์ ไชยวรรณ /         /     
5.นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ /              

6.นายชนินทธ์  โทณวณิก /, // / X,// X / / / / / /, // X / / / 

7.นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ /, // / /  / / / / / / /, // / /   

8.ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี /              

9.ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ /              

10.นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ /              

11. นายสรดิษ วญิญรัตน์ /              

12. นายคมัภีร์ สุวรรณรัต  / /, //  /   /  /, // /  /  

13.นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ   /, //   /  /  /, //     

14.นางสาววารุณี เอนกฤทธ์ิมงคล               

15.นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ               

16.นายอเล็ก โคลิน วลิลทัส์               

17.นายชชัวาล  ศุภชยานนท ์               
18.นายออมสิน  แมน้จกัร               
19.นายเดวิด เอียด แชคเกลตนั               
20.นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ               
21.นายยดิูสทรา เจกานาธาน               

หมายเหตุ:  1.   / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร 
 2.   บมจ. ดุสิตธานี ถือหุ้นในบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ ร้อยละ 2.75  
  

 
 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 บริษทัยอ่ย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ.  เลอ   กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

บ. ดุสิต เวลิด์
วายด์ 

Dusit Bitd  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

Dusit Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 
 

DMS Property 
Investment Pvt. 

Ltd. 
วทิยาลยัดุสิตธานี 

กองทุนรวม           
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า          

ดุสิตธานี 

 
99.99% 99.99% 100% 49.999% 99.99 % 50% 99.99% 

100% 
(indirect) 

84.05% 
(indirect) 

88.01% 
(indirect) 

55% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

30.02% 
 

0. 1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์  ปิยะอุย         X     

1. 2.นายชาตรี โสภณพนิช           X   

2. 3. นายชนินทธ์  โทณวณิก / X, // / / / / / / /, // x / / / 

3. 4. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ / / / / / / / / /, // / /   

4. 5. นายคมัภีร์  สุวรรณรัต / /, //  /   /  /, // /  /  

5. 6. ร.ต.ท.ฉัตรชยั บุณยะอนนัต ์            /  

6. 7. นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ  /, //   /  /  /, //     

7. 8. นางสาววภิาวดี  ศิริมงคลเกษม  /, //            

8. 9. นางทองทา  สินาดโยธารักษ์         /     

9. 10. นางวรรณวมิล  ศุภประเสริฐ         /     

10. 11. นางวรางค ์ ไชยวรรณ         /     

12. นายขวญัแกว้  วชัโรทยั            X  

13. นายภราเดช  พยฆัวเิชียร            /  

14. ศาสตราจารย ์ม.ร.ว.ทองใหญ่  ทองใหญ่            /  

15. ร.ศ. บุญศิริ อนนัตเศรษฐ            /  

16. ร.ศ.วชิยั ธนรังสีกุล            /  

17. นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง            /  

18. ดร.พิศาล สร้อยธุหร ่ า            /  



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 บริษทัยอ่ย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ.  เลอ   กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

บ. ดุสิต เวลิด์
วายด์ 

Dusit Bitd  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

Dusit Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 
 

DMS Property 
Investment Pvt. 

Ltd. 
วทิยาลยัดุสิตธานี 

กองทุนรวม           
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า          

ดุสิตธานี 

 
99.99% 99.99% 100% 49.999% 99.99 % 50% 99.99% 

100% 
(indirect) 

84.05% 
(indirect) 

88.01% 
(indirect) 

55% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

30.02% 
 

19.  นายภูวเรศ อบัดุลสตา            /  

20. นางวรีา พาสพฒันพาณิชย ์            /  

21. Mr. Edilberto V. Javier          /    

22. Mrs. Evelyn R. Singson          /    

23. AMB. Reynaldo O. Arcilla          /    

24. Mr. Washington  Z. SyCip          /    

25.  Mr.  Francisco H. Licuanan, III          /    

26. Ms. Lorna Perez Laurel          /    

27. นายองัเดร  คอยน์โทร     X          

28. นายโรเจอร์  กริฟฟิธ    /          

29. นายชาร์ลส คอยน์โทร    /          

30. นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธ์ิ     / / / / /,//  /   

31. Mr. Gaurav Bhatia      /        

32. Mr. Ankur Bhatia      /        

33. Mrs. Radha Bhatia      /        

11. 34. Mr. Ahmed Umar Manik           /   

35. นายศุภเดช พูนพิพฒัน์           /   

12. 36. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล           /   

13. 37. นางชวนิดา หาญรัตนกูล             / 



                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1
             

 

 บริษทัยอ่ย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ.  เลอ   กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

บ. ดุสิต เวลิด์
วายด์ 

Dusit Bitd  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

Dusit Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 
 

DMS Property 
Investment Pvt. 

Ltd. 
วทิยาลยัดุสิตธานี 

กองทุนรวม           
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า          

ดุสิตธานี 

 
99.99% 99.99% 100% 49.999% 99.99 % 50% 99.99% 

100% 
(indirect) 

84.05% 
(indirect) 

88.01% 
(indirect) 

55% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

30.02% 
 

14. 38. นายไพรัช มิคะเสน             / 

15. 39. นางสาว เยน็ฤดี ซอเจริญทรัพย ์             / 

16. 40. นางสุรัสวดี จนัทรัตน์             / 

หมายเหตุ:  / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร



                                                        

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)      

           เอกสารแนบ 4 
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน         
งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพย์ 

(หน่วย : พนับาท)  
สินทรัพย์      2553        2554        2555 

      %       %        % 
สินทรัพยห์มุนเวยีน            
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 180,844  3.73  126,179  2.84  158,817  3.66 
    ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน- สุทธิ 416,572  8.59  244,609  5.51  206,595  4.76 
    สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 26,511  0.55  26,874  0.61  27,226  0.63 
    เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั            
         ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,829  0.49  12,000  0.27  -  0.00 
    ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 74,067  1.53  74,067  1.67  74,067  1.71 
    สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 18,261  0.38  10,326  0.23  9,031  0.21 
             รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 740,084  15.27  494,055  11.13  475,736  10.95 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน            
    เงินลงทุนเผื่อขาย 278,982  5.75  243,499  5.49  270,993  6.24 
    เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 896,074  18.48  899,074  20.25  907,108  20.89 
    เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 23,470  0.48  23,470  0.53  26,080  0.60 
    เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,228,200  25.33  1,229,202  27.69  1,229,203  28.30 
    อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการเงินลงทุน-สุทธิ 274,787  5.67  256,450  5.78  226,630  5.22 
    เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน            
    ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 898,712  18.54  861,136  19.40  847,428  19.51 
    ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            
         ส่วนท่ีเกินหน่ึงปี - สุทธิ 462,917  9.55  388,850  8.76  314,783  7.25 
    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 43,504  0.90  41,925  0.94  41,898  0.96 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 1,316  0.03  1,339  0.03  3,255  0.07 
              รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,107,962  84.73  3,944,945  88.87  3,867,378  89.05 
              รวมสินทรัพย ์ 4,848,046  100.00  4,439,000  100.00  4,343,114  100.00 

            

 
 



   

 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (ต่อ)                             
               (หน่วย : พนับาท) 
       2553         2554      2555 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น      %       %      % 

หนีสิ้นหมุนเวยีน            
     เงินเบิกเกินบญัชี            
          และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 183,000  3.78  822,400    18.53    576,900    13.28 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 418,835  8.64  270,889  6.10  283,904  6.54 
    ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน                                               
          ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                                    19  0.00  254  0.01  279  0.01 
     เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     1,092,310  22.53  -  0.00  -  0.00 
     ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั   -  0.00  87,704  1.97   68,455  1.58 
     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 24,821  0.51  26,226  0.59  24,992  0.58 
          รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,718,985  35.46  1,207,473  27.20  954,530  21.99 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน            
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  -  991     0.02  704     0.02 
     เงินกูย้มืระยะยาว -  -  -     0.00  -     0.00 
     ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย             

รอการรับรู้            6,904  0.14  6,904    0.16  6,904    0.16 
     ภาระผกูพนัผลประโยชน ์         67,124  1.38  60,926  1.37  89,554  2.06 
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,232  0.32  13,921  0.31  15,593  0.36 
          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 89,260  1.84  82,742  1.86  112,755  2.60 
รวมหนีสิ้น 1,808,245  37.30  1,290,215  29.06  1,067,285  24.59 
ส่วนของผูถื้อหุน้            
    ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 850,000  17.53  850,000   19.15  850,000  19.57 
    ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000  33.89  1,643,000   37.01  1,643,000    37.83 
    ส่วนเกินทุน - หุน้สามญัซ้ือคืน 16,950  0.35  16,950    0.38  16,950    0.39 
    ก าไรสะสม            
          ส ารองตามกฎหมาย 85,000  1.75  85,000    1.92  85,000    1.95 
          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 306,369 . 6.32  452,946  10.21  577,086  13.28 
    องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 138,482    2.86  100,889    2.27  103,793    2.39 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่                                                    3,039,801  62.70  3,148,785  70.94  3,275,829  75.41 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,848,046  100.00  4,439,000  100.00  4,343,114  100.00 

 
 
 



   

 

งบก าไรขาดทุนของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

                                (หน่วย: พนับาท) 
     2553     2554     2555  
     %     %      % 

รายได ้            

  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,471,632  79.92  1,333,444  68.20  1,513,600  72.90 
  รายไดค้่าบริหารงาน 48,385  2.63  57,307    2.93  62,093    2.99 
  ดอกเบ้ียรับ 2,897  0.16  2,356    0.12  1,133    0.06 
  เงินปันผลรับ 12,426  0.67  313,163  16.02  147,382  7.10 
 ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,952  0.27  39,362  2.01  1,745  0.08 
  เงินชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกสญัญา               
    ก่อนก าหนด     90,737  4.93  -              0.00   -       0.00 
 ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ 
   ลงทุน       

 
-        

 
     0.00 

  
-        

 
     0.00 

  
101,110 

 
4.87 

   รายไดสุ้ทธิจากสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขาย 34,802  1.89  -  0.00      -   0.00 
   รายไดอ่ื้น 175,554    9.53  209,552   10.72  249,153   12.00 
          รวมรายได ้ 1,841,385  100.00  1,955,184   100.00  2,076,216   100.00 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย            
  ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 937,851  50.93  836,608  42.79  910,326  43.85 
  ตน้ทุนบริการ-ค่าเส่ือมราคา             
     และค่าตดัจ าหน่าย 281,945  15.31  194,521  9.95  188,557  9.08 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 192,493  10.46  209,201  10.70  201,433  9.70 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 444,938  24.16  475,826  24.34  548,841  26.43 
  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 22,552    1.23  18,980    0.97  34,567  1.66 
  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 26,523  1.44  30,971  1.58  25,851  1.25 
          รวมค่าใชจ่้าย 1,906,302  103.53  1,766,107  90.33  1,909,575  91.97 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (64,917)  (3.53)  189,077  9.67  166,641  8.03 
ภาษีเงินได ้ -  0.00    -  0.00  -  0.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (64,917)  (3.53)  189,077  9.67  166,641  8.03 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน            
- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  (บาท)                              (0.76)                                  2.22                1.96 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั  (หุน้)        85,000,000     85,000,000     85,000,000 

 



   

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
                                                                   (หน่วย : พนับาท)  
     2553      2554      2555 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ (64,918)  189,077  166,641 
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการ      
      แปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย -  -  - 
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 92,229  (35,483)  27,495 
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั    

 
  

       คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ      
       ผลประโยชน์พนกังาน -  (2,110)  (24,592) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ 92,229  (37,593)  2,903 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 27,311  151,484  169,544 

      
การปันส่วนก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 27,311  151,484  169,544 
 - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  -  -  - 

 27,311  151,484  169,544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

งบกระแสเงินสดของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

(หน่วย : พนับาท) 
   2553      2554     2555 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      
    ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (64,918)  189,077  166,641 
    รายการปรับกระทบยอด      
          ดอกเบ้ียรับ (2,897)  (2,356)  (1,133) 
          เงินปันผลรับ (12,425)  (313,163)  (147,382) 
          หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 9,893  (8,205)  10,923 
          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 275,019  189,592  200,825 
          ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15,950  18,337  16,278 
          ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 74,067  74,067  74,067 
          ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,529  5,572  6,021 
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  8,527  12,330 
          ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  -  (101,110) 
          ขาดทุน(ก าไร) จากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (4,952)  (39,362)  (1,745) 
          ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,679  2,784  4,049 
          ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,997)  - 

 
 - 

          เงินชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนด     (90,737)  -  - 
          ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 26,523      30,971  25,851 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง      
          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 242,734  155,841  265,615 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิม) ลด      
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (54,893)  182,698  18,399 
     สินคา้คงเหลือ 14,707  (631)  (352) 
     เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้     24,934  -  - 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (155,831)  8,204  1,294 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 224  (23)  (1,916) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)      
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 142,144  (111,520)  (16,876) 

      ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั -  87,704  (19,249) 
     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (210)  (5,084)  (1,235) 
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 654  (1,311)  1,672 
     จ่ายคืนส ารองผลประโยชน์พนกังาน - 

 
 (16,835)  (6,681) 

 เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนหกัภาษีเงินไดจ่้าย 214,463  299,043  240,671 
     เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ -  7,776  7,500 
     จ่ายภาษีเงินได ้ (5,146)  (9,032)  (259) 
            เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน 209,317  297,787  247,912 

 



   

 

งบกระแสเงินสดของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ) 

                (หน่วย : พนับาท) 
    2553      2554      2555 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
     ดอกเบ้ียรับ 2,939  1,082  2,585 
     เงินปันผลรับ 12,426  313,163  147,382 
     เงินสดรับคืนจากการใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกูย้มื 9,800  58,429  12,000 
     เงินสดจ่ายใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกูย้มื (1,829)  (46,600)  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนบริษทัร่วม (1,228,200)  (1,002)  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้บริษทัยอ่ย (1,000)  (3,000) 

 
 - 

      เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขาย 2,619,768  -  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย (2,611,581)  -  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้กิจการร่วมคา้ (3,471)  -  (2,610) 

, 
 

     เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  114,720 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  -  (2,099) 
     เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 121,459  48,615  1,896 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (169,745)  (194,301)  (174,379) 
     เงินสดรับจากการยกเลิกสญัญาเช่า 441,000  - 

 
 - 

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 116  -  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,164)  (3,994)  (5,993) 

            เงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน (812,482)  172,392  93,502 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

     เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,215,600  1,316,400  918,100 

     เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (4,279,600)  (677,000)  (1,163,600) 

     เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,092,310  (1,092,310)  - 

     เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (691)  (316)  (261) 

     เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (330,000)  -  - 
     จ่ายดอกเบ้ีย (27,396)  (29,118)  (20,515) 

     เงินปันผลจ่าย (42,500)  (42,500)  (42,500) 
              เงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 

                  จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

627,723  (524,844)  (308,776) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 24,558  (54,665)  32,638 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 156,286  180,844  126,179 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 180,844  126,179  158,817 

 



   

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

     (หน่วย : พนับาท) 
สินทรัพย์        2553         2554        2555 

       %        %     % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน            

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 377,415     6.19  590,234      7.08  662,908      7.89 
    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 449,915  7.38  527,774  6.33  407,534  4.85 
    สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 71,032  1.17  74,197  0.89  86,182  1.03 
    เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,000  0.18  6,000  0.07  -  0.00 
    ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 74,067  1.22  89,817  1.07  103,519  1.23 
    เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั -  0.00         47,252  0.57  -  0.00 
    สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 45,876  0.75  28,285  0.34  36,967  0.44 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,029,305  16.89  1,363,559  16.35  1,297,110  15.44 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน            
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,235,075  20.26  1,302,779  15.62  1,309,526  15.58 
    อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 311,631  5.11  297,708  3.57  273,149  3.25 
    เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 217,716  3.57  217,716  2.61  217,716  2.59 
    เงินลงทุนเผื่อขาย 305,070  5.00  266,293  3.19  299,148  3.56 
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,482,027  40.72  4,314,576  51.73  4,541,773  54.06 
    ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            
         ส่วนท่ีเกินหน่ึงปี - สุทธิ 462,917         7.60  530,607         6.36  410,484         4.89 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 45,070        0.74  42,865     0.51  46,064  0.55 

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 6,670          0.11  5,240          0.06  7,102          0.08 
               รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,066,176         83.11  6,977,784         83.65  7,104,962         84.56 
              รวมสินทรัพย ์ 6,095,481       100.00  8,341,343       100.00  8,402,072       100.00 

  
 
 
 
 
 
 

 



   

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 

  (หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น        2553          2554         2555 

       %      %      % 

หนีสิ้นหมุนเวยีน            

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื            
         ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 197,000  3.23  822,400  9.86  655,298  7.80 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 674,592  11.07  872,899  10.46  822,553  9.79 
    ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน            
         ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 201  0.00  449  0.01  488  0.01 
    ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระ            
         ภายใน 1 ปี 36,519  0.60  20,611  0.25  98,010  1.17 
    เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,000  0.24  6,000  0.07  12,233  0.15 
    ส่วนของรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบ            
         ก าหนดภายในหน่ึงปี 25,433  0.42  25,433  0.30  25,433  0.30 
    ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั -  0.00         87,704  1.05  68,455  0.81 
    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,335  0.19             7,542  0.09  11,108  0.13 
    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 53,559  0.88  46,830  0.56  52,242  0.62 
              รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,013,639  16.63  1,889,868  22.65  1,745,820  20.78 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน            
    หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน            477  0.01            1,273  0.02  777  0.01 
    เงินกูย้มืระยะยาว     119,735  1.97      1,015,788  12.18  1,225,044  14.58 
    ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขายรอ            

การรับรู้           6,904  0.11  6,904  0.08  6,904  0.08 
    รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้     737,009  12.09  711,576  8.53  686,143  8.17 
    ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน      97,220  1.59  129,261  1.55  163,643  1.95 
    หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,232  0.25  13,921  0.17  20,603  0.24 
                รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 976,577  16.02  1,878,723  22.53  2,103,114  25.03 
               รวมหน้ีสิน 1,990,216  32.65  3,768,591  45.18  3,848,934  45.81 
 
 
 

 
 



   

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 
             (หน่วย : พนับาท) 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ)      2553       2554      2555 
   %      %    % 

ส่วนของผูถื้อหุน้            
       ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 850,000  13.95  850,000  10.19  850,000  10.12 
       ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000  26.95  1,643,000  19.70  1,643,000  19.55 
       ส่วนเกินทุน - หุน้สามญัซ้ือคืน 18,366  0.30  18,366  0.22  18,366  0.22 
       ก าไรสะสม            
            ส ารองตามกฎหมาย 85,000  1.40  85,000  1.02  85,000  1.01 
            ส ารองอ่ืน 15,740  0.26  15,740  0.19  15,740  0.19 
            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,170,910  19.21  1,159,452  13.90  1,266,368  15.07 
       หกั หุน้สามญัซ้ือคืน (15,740)  (0.26)  (15,740)  (0.19)  (15,740)  (0.19) 
      องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 97,784  1.60  120,786  1.44  94,247  1.12 
       รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,865,060  63.41  3,876,604  46.47  3,956,981  47.09 
       ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 240,204  3.94  696,148  8.35  596,157  7.10 
            รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 4,105,264  67.35  4,572,752  54.82  4,553,138  54.19 
            รวมหน้ีสินและส่วนขอผูถื้อหุน้ 6,095,481  100.00  8,341,343  100.00  8,402,072  100.00 

 
 



   

 

งบก าไรขาดทุนรวมของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

    (หน่วย : พนับาท) 
        2553        2554        2555 
   %    %    % 

รายได ้            
    รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,797,305  77.70  3,492,413  89.03  4,257,442  89.66 
    รายไดค้่าบริหารงาน 82,033  2.28  62,755  1.60  61,035  1.28 
    ดอกเบ้ียรับ 2,063  0.06  4,071  0.10  9,092  0.19 
    เงินปันผลรับ 13,888  0.38  24,260  0.62  12,115  0.26 
    รับรู้รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 557  0.01  25,433  0.65  25,433  0.54 
    ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 504,153  14.00  39,553  1.01  -  0.00 
    ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  0.00  -  0.00  101,110  2.13 
    รายไดสุ้ทธิจากสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขาย 34,802  0.97  -  0.00  -  0.00 
    ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,875  0.19  111,813  2.85  106,926  2.25 
    รายไดอ่ื้น 158,637  4.41  162,269  4.14  175,431  3.69 
          รวมรายได ้ 3,600,313       100.00  3,922,567       100.00  4,748,584     100.00 
ค่าใชจ่้าย            
    ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 1,755,454  48.76  2,358,219  60.12  2,805,975   59.09 
    ตน้ทุนบริการ-ค่าเส่ือมและค่าตดัจ าหน่าย 476,610  13.24  352,456  8.99  440,844     9.28 
    ค่าใชจ่้ายในการขาย 323,994  9.00  342,213  8.72  364,213     7.67 
    ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 658,808  18.30  766,296  19.54  933,874   19.67 
    ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  0.00  -  0.00  2,356  0.05 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ            

อุปกรณ์ 86,287      2.40  1,935     0.05  -  0.00 
    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 44,898  1.25  37,064  0.94  52,177  1.10 
    ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 46,361  1.29  20,045  0.51  79,033  1.66 
         รวมค่าใชจ่้าย 3,392,412  94.24  3,878,228  98.87  4,678,472   98.52 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 207,901          5.76  44,339          1.13  70,112           1.48 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (72,276)          (2.00)  (37,266)   (0.95)  (33,291)  (0.70) 
ก าไร (ขาดทุน) หลงัหกัภาษีเงินได ้ 135,625            3.76  7,073  0.18  36,821  0.78 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (27,521)    (0.76)  23,969  0.61  112,595  2.37 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 108,104  3.00  31,042  0.79  149,416  3.15 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน            
- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  (บาท)                                      1.28                         0.37                                1.77            
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั  (หุน้)              84,528,500                            84,528,500               84,528,500 



   

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

                                    (หน่วย : พนับาท) 
 

     2553      2554      2555 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ 135,625  7,073  36,821 
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการ      
      แปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย (14,359)  67,097  (13,593) 
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 101,528  (38,777)  32,854 
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั  

 
  

 
  

       คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ      
       ผลประโยชน์พนกังาน -  (4,018)  (27,238) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ 87,169  24,302  (7,977) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 222,794 
 

 31,375 
 

 28,844 

      
การปันส่วนก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 197,008  54,044  122,878 
 - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  25,786  (22,669)  (94,034) 

  222,794  31,375  28,844 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

งบกระแสเงินสดรวมของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม                                                                                    

           (หน่วย: พนับาท) 
 2553  2554  2555 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      
    ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 207,901  44,339  70,112 
    รายการปรับกระทบยอด 
 
 

   
 

  
           รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ (557)  (25,433)         

(25,433) 
 (25,433)         

(25,433)           ดอกเบ้ียรับ (2,063)  (4,071)  (9,092) 
          เงินปันผลรับ (13,888)  (24,261)  (12,115) 
          หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 14,115    (6,904)    (23,830) 
          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 501,898  368,521  474,724 
          ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11,364  13,923  11,267 
          ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 74,067  74,067  102,189 
          ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,381  6,211 

 
 7,000 

          ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 865  865  31 
          ค่าตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย -  -  2,160 
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  35,227  23,710 
          ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,875)  (111,813)  (106,926) 
          ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  -  (101,110) 
          ขาดทุน (ก าไร) จากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (504,153)  (39,553)  2,356 
          ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 9,981  3,510  8,594 
          ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 86,287  1,935  - 
          ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  - 
          ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 46,361  20,045  79,033 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง      
          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 432,684  356,608  502,670 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิม) ลด      
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (94,659)  (114,966)  61,230 
     สินคา้คงเหลือ 274  (2,903)  (12,668) 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (63,388)  19,611  (8,735) 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,491  1,430  (1,862) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)      
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 132,233 

 
 123,571 

 
 37,122 

    ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั -  87,704  (19,249) 

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 80,344  (5,501)  5,451 
    หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 654  (1,311)  6,682 
    จ่ายคืนส ารองผลประโยชน์พนกังาน -  (32,959)  (20,393) 



   

 

งบกระแสเงินสดรวมของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ)                                                                                   

(หน่วย: พนับาท) 
 2553  2554  2555 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (ต่อ)      
เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนหกัภาษีเงินไดจ่้าย 

 
 
 
 
 

492,633  431,284  550,248 
    เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 22,059  10,045  10,796 
    จ่ายภาษีเงินได ้ (51,264)  (38,555)  (32,225) 
            เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน 463,428  402,774  528,819 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
     ดอกเบ้ียรับ 2,100  1,830  11,029 
     เงินปันผลรับ  13,888  24,260  12,115 
     เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -  45,112  100,180 
     เงินสดรับคืนจากการใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกูย้มื 4,000  5,000  6,000 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนบริษทัร่วม (1,228,200)  -  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้บริษทัร่วม -  (1,002)  - 
     เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  114,720 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  -  (1,453) 
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขาย 2,619,768  -  - 
     เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,095,174  48,462  16,406 
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 583  -  - 
     เงินสดรับรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 763,000  -  - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย (2,611,581)  -  - 
     เงินสดจ่ายส าหรับค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ -  (149,960)  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (311,105)  (2,028,689)  (742,031) 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,005)  (4,006)  (10,191) 
            เงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 342,622  (2,058,993)  (493,225) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

งบกระแสเงินสดรวมของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ)                                                                                

(หน่วย: พนับาท) 
 2553  2554  2555 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      
    เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (389)  -  - 
    เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     4,229,600      1,316,400      996,498 
    เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (4,279,600)  (691,000)  (1,162,638) 
    เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  12,233 
   เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,500)  (9,000)  (6,000) 
    เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,456)  (498)  (456) 
    เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -  918,058  336,177 
    เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (677,152)  (88,601)  (20,611) 
   เงินสดรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -  519,613  - 
    จ่ายดอกเบ้ีย (46,510)  (20,539)  (73,831) 
    เงินปันผลจ่าย (42,500)  (79,632)  (48,458) 

              เงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 

                  จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

(820,507)  1,864,801  32,914 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (14,457)  208,582  68,508 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม       396,175        377,415  590,234 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสด (4,303)  4,237  4,166 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม       377,415        590,234        662,908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

อตัราส่วนทางการเงิน 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.02 0.72 0.74 0.43 0.41 0.50 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.64 0.45 0.54 0.21 0.20 0.25 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.56 0.30 0.30 0.19 0.20 0.22 
อตัรส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 12.93 13.48 15.83 11.64 10.43 15.92 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 28.23 27.07 23.05 31.35 35.01 22.93 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 25.77 32.48 34.99 30.70 31.34 33.65 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 14.16 11.24 10.43 11.89 11.65 10.85 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 12.52 15.49 14.98 13.54 12.66 17.23 
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 29.16 23.57 24.36 26.96 28.82 21.19 
ระยะเวลาหมุนเวยีนของเงินสด วนั 13.23 14.74 9.12 16.28 17.83 12.59 

 

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 20.21 22.38 23.74 17.11 22.67 27.40 
อตัราก าไรสุทธิ %      3.00       0.79       3.15 (3.53) 9.67 8.03 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 2.82       0.80       3.81 (2.11) 6.11 5.19 

 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) % 4.35 0.89 1.78 (0.87) 4.74 4.38 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 20.91 12.17 14.35 18.84 45.12 44.92 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.62 0.54 0.57 0.42 0.42 0.47 

 

 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.48 0.82 0.85 0.59 0.41 0.33 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 5.48 3.21 1.89 (1.45) 7.10 7.45 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 39.10 136.15 28.29 (65.47) 22.48 25.50 

 

 

 



   

 

  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
ต่อหุน้   ปี 2553    ปี 2554  ปี 2555   ปี 2553    ปี 2554    ปี 2555 

มูลค่าหุน้ บาท 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
มูลค่าตามบญัชี บาท 45.72 45.86 46.81 35.76 37.04 38.54 
ก าไรต่อหุน้ บาท 1.28 0.37 1.77 (0.76) 2.22 1.96 
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

 

 อตัราส่วนการเติบโต 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
อตัราส่วนการขาย % 0.72 24.85 21.91 (4.96) (9.39) 13.51 
อตัราส่วนตน้ทุนขาย % 9.21 21.44 19.78 10.46 (15.47) 6.57 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร % 4.55 12.79 17.10 (6.04) 7.47 9.52 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ % 200.13 (71.28) 381.33 (264.55) 391.26 (11.87) 
อตัราส่วนสินทรัพยร์วม % 8.71    36.84    0.73 22.32 (8.44) (2.16) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2555 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัจ านวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารยหิ์รัญ   รดี
ศรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ และนายศกัด์ิ เก่ียวการคา้   เป็น
กรรมการตรวจสอบ  

ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 10 คร้ัง โดยมีรายละเอียดในการ         
เขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี   ประธาน  เขา้ร่วมประชุม 10 คร้ัง 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ  กรรมการ เขา้ร่วมประชุม 10 คร้ัง 
3. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้   กรรมการ เขา้ร่วมประชุม 10 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ก ากบัดูแล
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีใน  รอบปี 2555 
ดงัต่อไปน้ี 
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจ าปี ของบริษัทและบริษัทย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารมาร่วมประชุมเก่ียวกบัการจดัท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและมาตรฐานการบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรายงาน
แสดงความเห็น ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้
ขอ้สังเกตและขอ้แนะน าของผูส้อบบญัชีได้รับการพิจารณาและน ามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่
บริษทัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 
คร้ัง ผูส้อบบญัชีได้ยืนยนัว่า ไม่มีปัญหาในการปฏิบติังานและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความ
ร่วมมือจากผูบ้ริหาร เป็นอย่างดี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายการเงินและบญัชีส านกังานใหญ่ให้
การยืนยนัว่าระบบบญัชีของบริษทัเป็นระบบท่ีมีประสิทธิผล เช่ือมัน่ว่าได้มีการรวบรวมและบนัทึก
รายการบญัชีครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชใ้นปัจจุบนั จากผลการสอบทานรายงานและ
ค าช้ีแจงของผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่รายงานงบการเงินของ
บริษทัและบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถว้น และเป็นท่ีเช่ือถือได ้   

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในอยา่ง
สม ่าเสมอ ซ่ึงรายงานไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั และฝ่ายตรวจสอบภายในไดร้ายงานโดย
สรุปวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกนัและคน้พบการทุจริตได ้
รวมทั้งผูส้อบบญัชีภายนอกได้รายงานว่า ระบบการควบคุมภายในทางการเงินของบริษทัมีความ
เพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทั



   

 

ยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสม ส าหรับการบริหารความเส่ียงไดพ้ิจารณาจากแผนงานและรายงาน
ของฝ่ายบริหารแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

3. การสอบทานการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ             
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท                 
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยนัจากผูบ้ริหารว่า บริษทัและผูบ้ริหารได้ปฏิบัติ            
ตามกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ ข้างต้นแล้ว มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด จากรายงานและค ายืนยนัของผูบ้ริหารท่ี
รับผิดชอบ และผลของการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัได้ปฏิบติัและมีการ
เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามกฏหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรได้โดยไม่ถูกจ ากัดขอบเขต สามารถ               
ขอขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  ากดั คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองแลว้ 
ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี และเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอ
แต่งตั้ง โยกยา้ยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5. การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูส้อบบญัชีในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและสอบทาน
คุณสมบติัของผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นางณฐพร พนัธ์ุอุดม หรือ นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ หรือ นางอุณากร 
พฤฒิธาดา จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 
2556 โดยมีค่าสอบบญัชี 1,355,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

          เอกสารแนบ  6 

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ   

1 บมจ. ดุสิตธานี นางณฐพร พนัธ์ุอุดม 1,140,000 บาท 
2 บมจ. ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม 810,000 บาท 
3 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์  นางณฐพร พนัธ์ุอุดม   114,000 บาท 
4 บ. เทวารัณย ์สปา นางณฐพร พนัธ์ุอุดม   95,000 บาท 
5 บ. ดุสิตเพ่ือพฒันาผูบ้ริหาร นางณฐพร พนัธ์ุอุดม   92,000 บาท 
6 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นางณฐพร พนัธ์ุอุดม 169,000 บาท 
7 บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม   160,000 บาท 
8 บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม 600,000 บาท 
9 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ   
 สิทธิการเช่าดุสิตธานี นางณฐพร พนัธ์ุอุดม    330,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ 3,510,000 บาท 

             บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
    1.  Philippine Hoteliers, Inc.          PricewaterhouseCoopers,  
       Makati City, Philippines       665,500  Peso 
       รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในต่างประเทศ       665,500  Peso 
 

ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

 
รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอืน่  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
    ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 
ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 บมจ. ดุสิตธานี ท่ีปรึกษาทางการเงินและภาษี
ก่อนการลงทุนส าหรับโครงการ
ในต่างประเทศ 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส แอล แอลพี 
ประเทศองักฤษ 

 
 

32,300 GBP 

 
 
- 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอืน่ (non-audit fee) 32,300 GBP - 



   

 

 

ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทั 
และบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือ 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั ท่ีขา้พเจา้ทราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ          
         
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถ้ามี) แลว้  ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทน 
สอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า ส านักงานสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าสังกัด               
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้งครบถว้น  

 
  
                                                                                     ลงช่ือ     
                                                                                           (นางณฐพร พนัธ์ุอุดม) 
                                                                           บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
                                                                                          ผูส้อบบญัชีของ บมจ. ดุสิตธานี 

 


