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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 1 

ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) เร่ิมประกอบธุรกิจโรงแรมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2509 ดว้ยทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 40 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ลา้นบาท 
มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 

ในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2511 ท าสัญญาเช่าที่ดิน เน้ือที่ประมาณ 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 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 240 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  ในปี 2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 360 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

ในวนัที่ 14 สิงหาคม 2533  บริษทัไดเ้ปล่ียนมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท              
ในวนัที่ 5 ตุลาคม 2534 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 405 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 
2536 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2538 ไดเ้ปล่ียน
มูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2540 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 850 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยขายหุ้นให้ Goldman Sachs & Co ในราคาหุ้นละ 30 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 31.47 จึงท าให้สัดส่วนการถือหุ้นกลุ่มผูบ้ริหารคือกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย เปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมร้อยละ 49.81 เป็นร้อยละ 39.94 ต่อมาไดม้ีการขายหุ้นดงักล่าวบางส่วนให้กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ์  
ปิยะอุย ท าให้กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ถือหุ้นร้อยละ 49.98 ในปี 2552 กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย 
ขายหุ้นออกบางส่วน ท าให้คงเหลือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.93 ในปี 2556 ถือหุ้นเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 49.94 
เน่ืองจากคุณสินี เธียรประสิทธ์ิ ไดหุ้้นเพิ่มโดยทางมรดก 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนประเภทริเร่ิมกิจการโรงแรมในปี 2510 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2513 
ด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี เป็นแห่งแรก ตั้งอยู่บนอาคาร 23 ชั้น มีขนาด 500 ห้อง และตึก 3 ชั้นโดยรอบ          
ซ่ึงมีหอ้งพกัจ านวน 15 หอ้ง ร้านอาหารและหอ้งประชุม ต่อมา ไดป้รับปรุงเป็นห้องแลนด์มาร์ค (ห้องสูทเล็ก)  
ซ่ึงเป็นการรวมห้องมาตรฐานบางส่วนจาก 2 ห้องเป็น 1 ห้อง จึงเหลือห้องพกัเพียง 285 ห้อง ในปี 2524 ไดส้ร้าง
อาคาร E-wing อีก 1 อาคารโดยมีขนาด 232 ห้อง  รวมเป็นห้องพกัจ านวน 517 ห้อง นอกจากน้ียงัมีอาคารพาณิชย ์11 ชั้น 
เน้ือท่ี 13,245.54 ตารางเมตร และพื้นท่ีชั้นใตดิ้น 336 ตารางเมตร อาคารโรงแรมและอาคารพาณิชยด์งักล่าว
ตั้งอยูบ่นท่ีเช่าของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ตามสัญญาเช่าฉบบัลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2509 โดยมีอายุ
สัญญาเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2516 ซ่ึงครบก าหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2546  และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 
2 คร้ังๆ ละ15 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ ต่อมา เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม 2545 บริษทัไดล้งนามต่อสัญญา
เช่าท่ีดินพร้อมอาคารคร้ังท่ี 1 โดยมีระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหนา้ 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 ลา้นบาท 
 บริษทัได้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 
ในปี 2536 บริษทัไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็น บริษทัมหาชนจ ากดั โดยใช้ช่ือว่าบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั 
(มหาชน)  และช่ือภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใชช่ื้อยอ่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยว์า่ DTC 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 2 

 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  

และดุสิตธานี พทัยา  
- เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าส าหรับโรงแรม ได้แก่ “ดุสิตธานี”  

“ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู”  “ดุสิตเดวาราณา”  และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 
- เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับสปา ได้แก่ “เทวารัณย ์สปา” 
“น ้า สปา” “DVN Spa” “d v n urban” และ “dvn” 

- รับจา้งบริหารโรงแรมภายใตบ้ริษทัย่อย 6 แห่ง เป็นโรงแรมภายใต ้          
บ.ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ 3 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หวัหิน และภายใต ้บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
3 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปร๊ินเซส โคราช และ
รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 

- รับจา้งบริหารโรงแรมภายในประเทศ  2 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตไอส์แลนด ์          
รีสอร์ท เชียงราย และ ดุสิตดีทู บาราคูดา้ พทัยา  

- รับจา้งบริหารโรงแรมในต่างประเทศ 1 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตธานี อาบู ดาบี 
- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในประเทศ ไดแ้ก่ ดุสิตดีทู เขาใหญ่ 

Philippine Hoteliers, Inc. - เป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ดุสิตธานี มะนิลา            
ซ่ึงบริหารงานโดย บ.ดุสิต เวลิด์วายด์ 

- รับจา้งบริหารโรงแรมที่จะเปิดในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ ดุสิต
ปร๊ินเซส ไนยา่ การ์เดน้ส์ มะนิลา 

 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  
 

- เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง 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   

- ใหแ้ฟรนไชส์โรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ ปทุมวนั ปร๊ินเซส และ รอยลัปร๊ินเซส 
หลานหลวง 

Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจา้งบริหารโรงแรมในต่างประเทศไดแ้ก่ ดุสิตธานี ดูไบ รวมถึง 
อพาร์ทเมน้ท์ (Unfurnished) ณ ดุสิตธานี ดูไบ เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์  
โฮเตล็ อพาร์ทเมน้ท ์และ ดุสิตธานี เลคววิ ไคโร  

- ใหแ้ฟรนไชส์โรงแรม 1 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ ดูไบ มารีน่า 
- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ดุสิตธานี หลิงสุ่ย 
ไห่หนาน ดุสิตเดวาราณา เป่าถิง ไห่หนาน ดุสิตดีทู ไนโรบี และ
ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ แอนด ์สวที โดฮา  
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 3 

บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
Dusit Bird Hotels Private Limited - กิจการร่วมทุนระหวา่ง บมจ. ดุสิตธานี และ Bird Hospitality Services 

Private Limited ประเทศอินเดีย ด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรม
ในประเทศอินเดีย 

- รับจา้งบริหารโรงแรม ไดแ้ก่ ดุสิตเดวาราณา นิวเดลี 
- รับจ้างบริหารโรงแรมท่ีจะเปิด ได้แก่ ดุสิตดีทู เออร์บานา กรูกาวน์  

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ - เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจัดตั้ ง ข้ึนเพื่อประกอบกิจการโรงแรม          
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หัวหิน 
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า รบ ริห า ร จัด ก า รท รัพย์ สิ น ขอ ง กอ ง ทุ น ร วม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี 

- เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่งได้แก่  ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และ
ดุสิตดีทู เชียงใหม่  

- เป็นเจา้ของสิทธิการเช่าท่ีโรงแรม ดุสิตธานี หวัหิน  
DMS Property Investment Private 
Limited 

- เ ป็น เจ้าของโรงแรมดุ สิตธา นี  ม ัล ดีฟ ส์  ซ่ึ งบ ริหารงานโดย  
บ. ดุสิต เวลิด์วายด์ 

Dusit USA Management Inc. - เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนที่มลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพื่อรับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา  

- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิด ไดแ้ก่ ดุสิตธานี กวม และดุสิตดีทู พาซาดีน่า 
Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd. 

- รับจา้งบริหารโรงแรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแ้ก่ ดุสิตดีทู ฟูดู 
บินฮู ฉางโจว  

- รับจา้งบริหารโรงแรมที่จะเปิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแ้ก่ 
ดุสิตธานี เส้าซิง และดุสิตเดวาราณา เตือนฉือ เลค คุนหมิง  

Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. - เป็นเจา้ของโรงแรมท่ีจะเปิดในประเทศสิงคโปร์ คือ ดุสิตธานี ลากนู่า 
 

ธุรกจิอืน่ที่เกีย่วข้อง 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจใหเ้ช่าส านกังานช่ือ อาคารพาณิชย ์ดุสิตธานี  
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์   
(เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชัน่แนล) 

- ลงทุนในบริษทัต่างๆ  

บ. เทวารัณย ์สปา - ประกอบธุรกิจสถานบริการดา้นสุขภาพ (Spa) 
วทิยาลยัดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวทิยาลยัดา้นการบริหารและการจดัการโรงแรม 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนดา้นศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝ์ร่ังเศส 
บ. ดุสิต เวลิด์วายด์ - เป็นส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค ใหบ้ริการบริหารโรงแรมแก่วิสาหกิจ

ในต่างประเทศเช่น ดุสิตธานี มะนิลา  ดุสิตธานี มลัดีฟส์ และโรงแรม
ภายใตก้ารบริหารของ Dusit Oversea Co.,Ltd. 

- ให้บริการด้านการตลาดทั้ งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ
ส าหรับวสิาหกิจในเครือ  

บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล - ถือหุน้ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
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1.1  นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม 
 วสัิยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรชั้นน าในธุรกิจการให้บริการของเอเชียส าหรับลูกคา้ พนักงาน และ ผูมี้ผลประโยชน์
ร่วมกบับริษทั” 

 พนัธกจิ 
“สร้างประสบการณ์เหนือระดบัความคาดหวงัส าหรับทุกการบริการ”  

 คุณค่าหลกัของดุสิต 
ใส่ใจ จริงใจ เคารพ อ่อนนอ้ม 

 วตัถุประสงค์ทางธุรกจิ 
  1. มีรายไดท่ี้เติบโตอยา่งย ัง่ยนืและก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้ 
  2. สร้างเสริมใหเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัมีคุณค่าและเป็นท่ีรู้จกั 
  3. กระจายความเส่ียงทางธุรกิจ 

 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายเชิงรุก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกบั       
การบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่งเนน้การขยายกิจการในดา้นการรับบริหาร
โดยเพิ่มจ านวนโรงแรมท่ีรับบริหารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนัขยายการรับบริหาร
ในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเ ส่ียงหากเกิดเหตุการณ์ที่มีความเ ส่ียงกระทบต่อธุรกิจ 
ในขณะเดียวกนั ยงัไดพ้ิจารณาช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งควบคู่กบั
การขยายตวัในการรับบริหาร โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการรับบริหาร
โรงแรมและการลงทุนในกิจการโรงแรมในระดบัที่เหมาะสมกบัสภาวะและโอกาสการลงทุน
ในแต่ละช่วงเวลา 

 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
1. บริหารจดัการทรัพย์สินท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม

เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาด 
2. ขยายฐานธุรกิจดา้นโรงแรมผ่านการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีใหผ้ลตอบแทนเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
3. จดัโครงสร้างเงินลงทุนท่ีเหมาะสม และพิจารณาน าเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆ มาใชส้นบัสนุน

การขยายตวัของธุรกิจ 
4. ขยายฐานลูกคา้ และสร้างความแข็งแกร่งให้กบัเคร่ืองหมายการคา้เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีจดจ า 

รวมทั้งขยายช่องทางการตลาด โดยเนน้ไปท่ีตลาดท่ีมีศกัยภาพสูง อาทิ ยโุรปและจีน 
5. เสริมสร้างทีมงานบริหารและปฏิบติัการใหมี้ความเขม้แขง็เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกี่ยวกับอ านาจในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา 

 - ไม่มี - 
 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกี่ยวกับลกัษณะการประกอบธุรกจิในปีทีผ่่านมา 

 วนัท่ี 18 มกราคม 2556 เปิดบริษทัย่อยในประเทศไทย คือ บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ ากดั 
ดว้ยทุนจดทะเบียน 68,000,000 บาท เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่าวร่วมลงทุนในอตัราร้อยละ 45 
ของทุนจดทะเบียน 30,000,000 หยวน ในบริษทัร่วมทุน Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Company Limited ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบกิจการรับบริหาร
โรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลงนามในสัญญาร่วมทุนเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2556  
และจดัตั้งบริษทัร่วมทุนเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2556  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 20/2556 วนัท่ี 29 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางปราณี ภาษีผล 
เป็นกรรมการอิสระเพิ่ม โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 29 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป ท าให้ปัจจุบนับริษทั
มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน  
นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมติั
แต่งตั้งนางปราณี ภาษีผล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกท่านหน่ึง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2556 จนถึง เมษายน 2559 ท าใหปั้จจุบนับริษทัมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 4/2556 วนัที่ 20 มิถุนายน 2556 มีมติอนุมตัิการลงทุน 
และลงนามในสัญญาร่วมทุน รวมทั้งจดัตั้งบริษทัร่วมทุนท่ีประเทศสิงคโปร์ คือ Dusit Thani Laguna 
Singapore Pte. Ltd. เพื่อขยายฐานธุรกิจดา้นโรงแรมและรีสอร์ทของบริษทัไปสู่ประเทศสิงคโปร์  
มีจ านวนเงินลงทุน  115 .2  ลา้นเหรียญสิงคโปร์ บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจัดตั้ ง เ มื่อว ันที่  6 
กันยายน 2556  โดยบริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั ถือหุน้ร้อยละ 25.01 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมติั 
1. จดัตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) 

โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาเดิมเป็นคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
2. เขา้ร่วมแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

และการลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต โดยมอบหมายใหคุ้ณชนินทธ์ โทณวณิก เป็นผูล้งนาม 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2556 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  มีมติอนุมติั 
1. แกไ้ขเพิ่มเติมคุณสมบติัของกรรมการอิสระ กฎบตัรและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
2. จดัตั้งส านกังานสาขาของ Dusit Oversea Co., Ltd. ณ เมืองไนโรบิ ประเทศเคนยา เพื่อรับบริหาร

โรงแรม dusitD2 Nairobi ท่ีจะเปิดด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 2557 ทั้งน้ี เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายของประเทศเคนยาท่ีก าหนดให้บริษทัต่างชาติท่ีมีสถานประกอบการถาวร
ในประเทศเคนยาตอ้งด าเนินการจดัตั้งบริษทัหรือส านกังานสาขาในประเทศเคนยา  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2556 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556  มีมติอนุมตัิเปล่ียนแปลง
การลงทุนใน Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. จากบริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั 
มาเป็นบริษทัโดยตรง  
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 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์ส าคัญอื่น 
ในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา 
  - ไม่มี - 

 รางวลัทีดุ่สิต อนิเตอร์เนช่ันแนล ได้รับในปี 2556 
1. Asia Pacific's Hotel of the Year : โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ไดรั้บรางวลั Asia Pacific's Hotel 

of the Year จากงานประกาศรางวลั The Budgie$ & Travel Awards โดยไดรั้บคะแนนโหวต

จากสมาชิกทัว่โลกผา่นระบบออนไลน์ให้เป็นหน่ึงเดียวจาก 5 โรงแรมสุดทา้ยที่เขา้รอบ

และรับรางวลั อีกทั้งยงัไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นแบบอยา่งในเร่ืองการบริการที่ไดม้าตรฐาน

และเหนือความคาดหมาย สถานที่อนัน่าประทบัใจ ส่ิงอ านวยความสะดวกที่โดดเด่น

ทนัสมยั และใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

2. Silver Accreditation : โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ เป็นโรงแรมเดียวในตะวนัออกกลางและ

เอเซียท่ีไดรั้บรางวลั Silver Accreditation จาก Investor in People (IIP)  ในฐานะท่ีพฒันา

ผลิตผลทางธุรกิจ การด าเนินงานและความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรจากการบริหาร

บุคลากรตามหลกัปฏิบติัท่ีดี 

3. Excellence in Resort Hotel Tourist Accommodation (80 rooms and over) : Eastern Region/ 

Outstanding Performance in Resort Hotel Tourist Accommodation (80 rooms and over) : 

Southern Region : โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยม ประเภทโรงแรมตากอากาศ 

ภาคตะวนัออก (ห้องพกัมากกว่า 80 ห้อง) ในขณะท่ี โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับ

รางวลัดีเด่น ประเภทโรงแรมตากอากาศ ภาคใต ้(ห้องพกัมากกวา่ 80 ห้อง) จากงานการประกาศ

ผลรางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย คร้ังท่ี 9 ประจ าปี 2556 (Thailand Tourism Awards 2013) 

จดัโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  เป็นการประกาศผลรางวลัท่ีจดัข้ึนทุก 2 ปีโดยตดัสิน

จากผูป้ระกอบการจากทัว่ทุกภูมิภาคท่ีผา่นการพิจารณาใหไ้ดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 

4. Best 5-Star Hotel in Greater Cairo : โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ไดรั้บรางวลัโรงแรมห้าดาว

ท่ีดีที่สุดในไคโร (Best 5-Star Hotel in Greater Cairo) จากพิธีมอบรางวลัการท่องเที่ยว

แห่งประเทศอียิปต์ (Egypt Tourism Authority’s Awards) เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่โรงแรม

ท่ีมีการปฏิบติัตามมาตรฐานการบริการรูปแบบใหม่ที่ก  าหนดโดยกระทรวงการท่องเที่ยว

อยา่งเคร่งครัดและส่งมอบการบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ทุกผูม้าเยือน 
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5. Asia’s Leading Beach Resort/Thailand's Leading Beach Resort/Thailand's Leading Golf 

Resort : โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ไดรั้บรางวลัผูน้ าโรงแรมตากอากาศกีฬากอล์ฟใน

ประเทศไทย (Thailand’s Leading Golf Resort) รางวลัผูน้ าโรงแรมตากอากาศริมทะเลใน

ประเทศไทย (Thailand’s Leading Beach Resort) และรางวลัผูน้ าโรงแรมตากอากาศริมทะเลใน

ภูมิภาคเอเชีย (Asia’s Leading Beach Resort) จากงานการประกาศผลรางวลัการท่องเท่ียวโลก

ประจ าปี 2556 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

6. Travel Entrepreneur of the Year 2013 and The Best New Beach Resort Hotel in Asia : 

คุณชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 

ไดรั้บรางวลัผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประจ าปี 2556 (Travel Entrepreneur of the Year 2013) 

จากงานประกาศผลรางวลัการท่องเท่ียวของ TTG คร้ังท่ี 24 ประจ าปี 2556 (24th Annunal TTG 

Travel Awards 2013)  ซ่ึงรางวลัน้ีจะมอบให้แก่ผูบ้ริหารองคก์รท่ีมีความสามารถในการขยาย

ศกัยภาพขององคก์ร มีความกลา้ที่จะเส่ียงในเชิงธุรกิจ มีการตั้งมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ

ต่อองค์กร และมีความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือองคก์รในขอบข่ายต่างๆ เช่น การจดัฝึกอบรม

เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กร หรือการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืนของบุคคล

หรือส่ิงแวดลอ้มทั้งในและนอกองคก์ร  

นอกจากน้ี ในงานเดียวกนัโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ยงัไดรั้บรางวลัโรงแรมตากอากาศแห่งใหม่

ท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย (The Best New Beach Resort Hotel in Asia) อีกดว้ย 

7. World Luxury Diplomatic Hotel 2013 : โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ไดรั้บรางวลั World Luxury 

Diplomatic Hotel 2013 (โรงแรมส าหรับการประชุมองคก์รนานาชาติและเช่ือมความสัมพนัธ์

ระดบัประเทศยอดเยี่ยมของโลกประจ าปี 2556) จากงาน World Luxury Hotel Awards 2013 

โดยเป็นการเขา้รับรางวลั 5 ปีติดต่อกนั 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                       
                                                                                           
        
 
  
                     
                           
                                                                                                                                
  
                        
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
           
        
     
                                                                                                                        
           

บมจ. ดุสิตธานี 
 0.55% 

30.02% 100% 50.00%  49.99%  99.99% 99.99% 
กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า

ดุสิตธานี 

Dusit USA 
Management 

Inc. 
 

บ. ดุสิต        
แมนเนจเมน้ท ์

 

Dusit Bird  
Hotels Private 

Limited 
 

บ. เลอ  
กอร์ดอง   
เบลอ ดุสิต 
 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

 

บ. ดุสิต  
เวลิด์วายด ์

 

99.99% 99.99% 
บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

100 % 
Dusit 

Overseas  
Co., Ltd. 

 

Philippine  
Hoteliers, Inc. 

 
88.01% 

บมจ. ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

 84.05% 
100 % วทิยาลยัดุสิตธานี 

2.75% 

55.00 % DMS Property 
Investment Private 

Limited 

บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 

 

Dusit Fudu 
Hotel 

Management 
(Shanghai) 
Co., Ltd.  

  
15 ก.พ. 2551 

99.99% 

45.00% 

Dusit Thani 
Laguna 

Singapore 
Pte. Ltd. 

 

25.01% 
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 บริษทัเร่ิมประกอบกิจการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2509 และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท คือ 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรับบริหารโรงแรม ธุรกิจใหเ้ช่าส านกังาน และธุรกิจอ่ืนๆ ดงัน้ี 
      
 บมจ. ดุสิตธานี 

 

ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิอืน่ๆ ธุรกจิให้เช่าส านักงาน ธุรกจิรับบริหารโรงแรม 

ธุรกจิการศึกษา ธุรกจิสปา 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

 

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
LE CORDON BLEU HELVETIA SARL    50.00% 

บมจ. ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

Philippine  
Hoteliers, Inc. 

 

บ. ดุสิต         
แมนเนจเมน้ท ์

 

DMS Property Investment Private Limited 

1. บ. เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท                         30.00% 
2. นายชาตรี โสภณพนิช                                            10.00% 
3. Coastline Hotels and Resorts Private Limited           5.00% 

Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. 
1. นายชาลี โสภณพนิช                        5.00% 
2. Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd.  69.99% 

บ. ดุสิต  
เวลิด์วายด ์

 

Dusit Overseas  
Co., Ltd. 

 
Dusit Bird Hotels Private Limited 

Bird Hospitality Services Private Limited 50.00% 

Dusit USA 
Management Inc. 

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

1. Changzhou Fudu Hotel Investment and          45.00% 
Management Company Limited 
2. Flexi Way Limited                                       7.00% 
3. Dragon Match Limited                                 3.00% 

  

วทิยาลยัดุสิตธานี 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

30.02% 

49.99% 

100% 

0.55% 

100% 

50.00% 

100% 

45.00% 

2.75% 

55.00% 

25.01% 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี 

การแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

88.01% 

84.05% 

 บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 
 

99.99% 

1. นายชาลี โสภณพนิช                        5.00% 
2. Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd.  69.99% 

 

1. บ. เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท                         30.00% 
2. นายชาตรี โสภณพนิช                                            10.00% 
3. Coastline Investment Private Limited                      5.00% 
 

1. Changzhou Fudu Hotel Investment and          45.00% 
Management Company Limited 
2. Flexi Way Limited                                       7.00% 
3. Dragon Match Limited                                 3.00% 
 

Bird Hospitality Services Private Limited   50.00% 
 

LE CORDON BLEU HELVETIA SARL    50.00% 

หมายเหตุ  ใตเ้ส้น    ---------     คือผูร่้วมทุน 
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หมายเหตุ:           
1. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จดัตั้งท่ีประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 
2. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited จดัตั้งที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2556 
3. Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. จดัตั้งท่ีประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556  
4. บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเป็นกรรมการของบมจ.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. บริษทัไทยประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)  
ซ่ึงนางวรางค ์ไชยวรรณ เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.63 

 
5. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1   โครงสร้างรายได้ 

 แยกตามสายผลติภัณฑ์ 
โครงสร้างรายไดแ้ละโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยในระยะ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
                                                                                                            (หน่วย: พนับาท)  

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
 (ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม         
1.1 รายไดค้่าหอ้งพกั 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 668,551 17.05 747,939 15.75          814,009  15.96 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 481,997 12.29 540,510 11.38          509,703  9.99 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  86.79 184,543 4.70 210,798 4.44          240,717  4.72 
 4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 625,364 15.94 688,399 14.50          777,892  15.25 
 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 - - 180,195 3.79          421,008  8.26 
รวมรายได้ค่าห้องพกั  1,960,455 49.98 2,367,841 49.86       2,763,329  54.18 

1.2 รายไดค้่าอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม 

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

100.00 
88.00 

547,295 
232,834 

13.95 
5.94 

645,102 
268,109 

13.58 
5.65 

628,165 
254,982 

12.32 
5.00 

 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  86.79 136,142 3.47 159,987 3.37          166,958  3.27 
 4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 332,316 8.47 365,196 7.69          356,297  6.98 
 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 - - 88,764 1.87          155,264  3.05 

รวมรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่  1,248,587 31.83 1,527,158 32.16       1,561,666  30.62 
1.3 รายไดอ่ื้นๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 41,837 1.07 40,959 0.86            38,281  0.75 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 24,220 0.62 23,516 0.49            21,331  0.42 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  86.79 13,942 0.36 15,521 0.33 14,983  0.29 
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ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
 (ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

 4. บ. เทวารัณย ์สปา 99.99 21,785 0.55 22,096 0.47            22,953  0.45 
 5. บ. ดุสิตเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร 99.99 2,515 0.06 - - - - 
 6. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 93,708 2.39 96,833 2.04          111,237  2.18 
 7. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 27,573 0.70 28,167 0.59            25,250  0.50 
 8. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 - - 73,730 1.55            74,963  1.47 
รวมรายได้อื่น ๆ  225,580 5.75 300,822 6.33          308,998  6.06 

รวมรายได้จากธุรกจิโรงแรม  3,434,622 87.56 4,195,821 88.35       4,633,993  90.86 

2. รายไดจ้ากการรับจา้ง 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 10,294 0.26 11,354 0.24              8,575  0.17 
 บริหารโรงแรม 2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  86.79 4,600 0.12 4,600 0.10              3,000  0.06 
 3. บ. เทวารัณย ์สปา 99.99 1,022 0.03 - - - - 
 4. บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 1,236 0.03 - - - - 
 5. Dusit Overseas Company Limited 99.99 45,602 1.16 45,081 0.95            53,013  1.04 
 6. Dusit Fudu Management (Shanghai) 

Company Limited 
 

44.99 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
                

 471  
 

0.01 
รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม  62,754 1.60 61,035 1.29            65,059  1.28 
3. รายไดจ้ากธุรกิจอาคารใหเ้ช่า         
 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 57,791 1.47 61,621 1.30            66,511  1.30 
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  57,791 1.47 61,621 1.30            66,511  1.30 

4. รายไดอ่ื้น ๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี ** 100.00 297,504 7.59 340,514 7.17     239,583  4.70 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 15,591 0.40 14,685 0.31            17,769  0.35 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  86.79  37,511 0.96  49,744 1.05            46,686  0.92 
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ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
 (ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

 4. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 99.99 256 0.01 58 0.00                 601  0.01 
 5. บ. เทวารัณย ์สปา 99.99 949 0.02 482 0.01                 574  0.01 
 6. บ. ดุสิตเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร 99.99 31 0.00 53 0.00 - - 
 7. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 379 0.01 539 0.01              1,167  0.02 
 8. บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 4,094 0.10 9,270 0.20              6,266  0.12 
 9. Dusit Bird Hotels Private Limited 50.00 91 0.00 - -                 296  0.01 
 10. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 10,994 0.28 13,656 0.29 15,421  0.30 
 11. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 - - 1,107 0.02              3,238  0.06 
 12. Dusit Overseas Company Limited 99.99 - - - -              2,167  0.04 
 13. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 99.99 - - - -                 143  0.00 
 14. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) 

Company Limited 
 

44.99 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
             

 1,064  
 

0.02 
รวมรายได้อืน่ ๆ  367,400 9.37 430,108 9.06          334,975  6.56 

รวมรายได้ทั้งหมด  3,922,567 100.00 4,748,585 100.00       5,100,538  100.00 

** ส าหรับปี 2554, 2555 และ 2556 รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมในอตัราร้อยละ 30.02 จ  านวน 111.81 ลา้นบาท 106.93 ลา้นบาท และ 
88.57 ลา้นบาทตามล าดบั และปี 2554 รวมก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หอพกัรมณียค์อร์ท ท่ีเชียงใหม่และอุปกรณ์โรงแรมอ่ืนๆจ านวน 39.55 ลา้นบาท 
ปี 2555 รวมก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 101.11 ลา้นบาท  
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 แยกตามโรงแรม 

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

โรงแรม ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
(ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

   รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 799,053 23.61 951,232 22.81 895,596 19.56 
ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 493,863 14.59 526,696 12.63 620,065 13.54 
ดุสิตธานี หวัหิน บมจ. ดุสิตธานี 100.00 295 0.01 824 0.02 - - 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 754,643 22.30 847,302 20.31 803,785 17.56 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์    86.79 134 0 - - - - 
รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์    86.79 791 0.02 - - - - 
รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์    86.79 78,849 2.33 85,582 2.05 113,640 2.48 
ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์    86.79 164,347 4.85 187,428 4.49 191,032 4.17 
ดุสิตปร๊ินเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์    86.79 96,749 2.86 133,172 3.19 125,153 2.73 
ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 354,479 10.47 378,804 9.08 428,720 9.36 
ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 549,844 16.25 605,815 14.53 621,019 13.56 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 91,608 2.71 110,169 2.64 124,782 2.74 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 - - 344,162 8.25 654,474 14.30 
รายได้รวมจากการด าเนินธุรกจิโรงแรมทีบ่ริษัทในกลุ่มดุสิตธานีเป็นเจ้าของ 3,384,655 100.00 4,171,186 100.00 4,578,266 100.00 
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2.2  การประกอบธุรกจิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
 1. ธุรกจิโรงแรม 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจดา้นโรงแรมและใหบ้ริการอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมดงัน้ี 
ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีห้องพกัจ านวน 517 ห้อง แบ่งเป็น Superior 

232 ห้อง Deluxe  138  ห้อง Executive Suite 71 ห้อง Club Executive Suite 36 ห้อง Junior Suite  (Thai Heritage 
Suite) 23 ห้อง Club King 12 ห้อง Dusit Two Bedroom Suite (Princess Suite) 2 ห้อง  Rattanakosin Suite 2 ห้อง 
และ Majesty Suite 1 หอ้ง นอกจากน้ี ยงัให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา 
และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สระวา่ยน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) 
ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop ร้านบูติกท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ์ และสินคา้นานาชนิด รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน 
บริการจดัทวัร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็ก บริการตดัผม 
บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ให้บริการโทรศพัท ์เป็นตน้ 
  ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ มีทั้งนักท่องเท่ียว และนกัธุรกิจ มีการจดัประชุมสัมมนา               
จากบริษทัในประเทศไทยและการจดัประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลูกคา้นักท่องเท่ียวจะเดินทางมาในระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงมีนาคม ของปีถดัไปซ่ึงเป็นช่วง High Season ส่วนระหวา่งเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เป็นช่วง 
Low Season จะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมานอ้ย 

 โรงแรมตั้งอยู่บนที่ดินซ่ึงเช่าจากส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยมีสัญญาเช่า
ในช่วงแรกเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2516  ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 บริษทัได้รับสิทธิ
ในการต่อสัญญาเช่าท่ีดินไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 15 ปี โดยบริษทัไดต่้อสัญญาเช่าส าหรับช่วง 15 ปีแรกโดยสัญญา
มีอายตุั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัชลบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มีห้องพกัจ านวน 457 ห้อง 
แบ่งเป็น Deluxe 304 ห้อง Club Room 58 ห้อง Club Grand Room 42 ห้อง Family Suite 24 ห้อง One Bedroom Suite 
15 ห้อง Cabana Room 9 ห้อง  Dusit Suite 3 ห้อง Royal Princess Suite 2 ห้อง นอกจากน้ี ยงัให้บริการดา้นอาหาร
และเคร่ืองด่ืม หอ้งจดัเล้ียง หอ้งประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สนามเทนนิส สระวา่ยน ้ า 
ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop ร้านบูติกท่ีรวบรวม
ผลิตภณัฑ์และสินคา้นานาชนิด รวมทั้งร้านคา้ย่อยขายสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ีช่ือ 
“Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
บริการรับเล้ียงเด็ก บริการตดัผม บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ ใหบ้ริการโทรศพัท ์เป็นตน้  

โรงแรมตั้งอยูบ่นท่ีดินซ่ึงเช่าจากบริษทั สิริพทัยา จ ากดั โดยสัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2537 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อน่ึง ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัไดท้  าการต่อสัญญาเช่าท่ีดินล่วงหนา้เป็นเวลาอีก 10 ปี 
โดยไดย้กเลิกสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัเดิมและท าสัญญาเช่าฉบบัใหม่ ซ่ึงไดท้  าการจดทะเบียนท่ีส านกังานท่ีดินจงัหวดั
ชลบุรี เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2549 สัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549  ถึงวนัท่ี 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 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและบริการจดัเล้ียง มีสปาในเครือ
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ภายใตช่ื้อ “น ้าสปา”   

ภายใต้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ  าก ัด เป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ  99.99 

วตัถุประสงค์ในการจดัตั้งบริษทัข้ึนเพื่อประกอบกิจการโรงแรมเพื่อรองรับการบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี โดยบริษทัดงักล่าวไดเ้ช่าโรงแรม 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานีท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสิทธิการเช่า (Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
มาเพื่อด าเนินการ 

ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)  
 วนัที่ 21ธันวาคม 2553 บริษทัได้จดัตั้ งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
ซ่ึงมีขนาด 4,094 ลา้นบาท โดยบริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02 เม่ือวนัท่ี 24 
ธนัวาคม 2553 บริษทัไดโ้อนกิจการของโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และจดสิทธิ
การเช่าโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ใหก้บักองทุนรวม  

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

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัทั้งส้ิน 131 ห้อง 
ภายใตบ้รรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นไทย  

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบ                  
รีสอร์ท มีหอ้งพกัจ านวน 296 หอ้ง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดังานส าหรับ
แขกผูเ้ขา้พกัในโรงแรม และแขกทัว่ไป 
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ภายใต้ Philippine Hoteliers, Inc. 
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 

ตั้งอยูก่ลางกรุงมะนิลาในเขต Makati City มีห้องพกัจ านวน 538 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 406 ห้อง Grand Room  
62 ห้อง Club Room 44 ห้อง Corner Room 23 ห้อง Ambassador Suite 2 ห้อง Presidential Suite 1 ห้อง  
นอกจากน้ียงัใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งจดัเล้ียง หอ้งประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน  ๆ 
เช่น สระวา่ยน ้า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา ” ร้านคา้ยอ่ย
ขายสินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึก  ร้านขายขนมเบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหวา่งโรงแรม
และสนามบิน บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็กทารก 
บริการตดัผม บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ใหบ้ริการโทรศพัท ์บริการดูแลรถ (Valet Service) บริการทางการแพทย ์
(Medical Clinic) เป็นตน้ 

ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited 
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 

ตั้งอยู ่ท่ีเกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมลัดีฟส์ มีวิลล่า จ  านวน 94 วิลล่า แบ่งเป็น Beach Villa 36 หลงั Water Villa 
29 หลงั Ocean Villa 20 หลงั Family Beach Villa 5 หลงั Ocean Pavilion 2 หลงั และ Beach Residence 2 หลงั 
นอกจากน้ียงัให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สระวา่ยน ้ า ศูนยกี์ฬา
ทางน ้า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” ร้านคา้ย่อยขายสินคา้
พื้นเมืองและของท่ีระลึก บริการเคร่ืองบินน ้า (Seaplane) ระหว่างสนามบินมาเล่และโรงแรม 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ  
- การบริหารจัดการรายได้ 
1. ให้การสนบัสนุนแบบลงพื้นที่ส าหรับโรงแรมเปิดใหม่ในการวางระบบ ก าหนดนโยบายและ

ขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารจดัการรายไดท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีนั้นๆ  
2. บริหารจดัการรายไดใ้นส่วนการจดัเล้ียงใหมี้ความเหมาะสมกบัพื้นท่ีการใชง้าน 
3. ฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองการก าหนดราคาโดยประเมินจากตวัช้ีวดัด้านคุณค่า เพื่อน าไปใช้

ในการก าหนดราคาหอ้งพกัแบบ Dusit Best Available Rates ท่ีเหมาะสม 
4. ให้การสนบัสนุนแบบลงพื้นที่เพื่อช่วยวางระบบ ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน

ในการบริหารจดัการรายไดท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ี ส าหรับโรงแรมท่ีเปิดด าเนินการแลว้  
5.  ตรวจสอบการก าหนดฐานข้อมูลในระบบของฝ่ายขายและฝ่ายจัดเล้ียงของทุกโรงแรม

ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และพฒันากลยุทธ์ได้ดียิ่งข้ึน 
 - E-Business 
1.  ด าเนินการแกไ้ขหวัขอ้ยอ่ยในเวบ็ไซต ์www.dusit.com ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเวบ็ไซตรู์ปแบบใหม่ 
2. จดัท าเวบ็ไซต ์E-Learning ส าหรับพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารรายได ้
3.  พฒันาเวบ็ไซต์ในส่วนการจองห้องพกัให้สามารถใช้งานไดห้ลายภาษา 
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4.  ปรับปรุงระบบการจองห้องพกัผ่านเวบ็ไซต์และจดหมายยืนยนัการจองห้องพกัให้สอดคลอ้ง
กบัรูปแบบใหม่ของเวบ็ไซต์ www.dusit.com 

5. จดัท าเวบ็ไซต์ภายนอกท่ีมีรูปแบบเหมือนกบัเวบ็ไซต์ใหม่ เพื่อใช้ในกรณีท่ีไม่สามารถเช่ือมต่อ
กบั Server ได ้ซ่ึงจะช่วยให้การโฆษณาหรือเช่ือมหน้าเวบ็ไซต์ไปยงัภายนอกมีความยืดหยุ่นและลดตน้ทุน
จากการใช้บริการบุคคลท่ี 3 ได ้ 

-  ฝ่ายขายระดับนานาชาติ 
1. รักษาและขยายฐานลูกคา้ที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยการจดัตั้งและพฒันาส านกังาน

ฝ่ายขายส่วนภูมิภาค (RSO) 
2. ขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มจ านวนการเขา้พกั 
3. ผลกัดนัการเป็นพนัธมิตรกบัสายการบิน สถาบนัการเงินและผูค้า้ส่งรายใหญ่ เพื่อสร้างโอกาส

ในการเพิ่มจ านวนการเขา้พกัและส่งเสริมให้แบรนด์ดุสิตเป็นท่ีรู้จกัในทุกภูมิภาค 
4. คน้หาตลาดและโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 
- การท าการตลาดเพื่อส่งเสริมความภักดีในแบรนด์  
1. เป้าหมายหลกัของปี 2557 คือการสร้างแบรนด์ส าหรับโรงแรมระดบักลาง และวางต าแหน่ง

ของแบรนด์ (Brand Positioning) ท่ีมีอยู่แลว้ให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึนทั้งในภาษาองักฤษและภาษาจีน รวมถึง
มีการส่ือสารเร่ืองแบรนดอ์ย่างจริงจงักบัโรงแรม พนกังาน คู่คา้ และลูกคา้  

2. การโฆษณาส าหรับปี 2557 จะส่งเสริมการสร้างรายไดแ้ละสร้างการรับรู้ในแบรนด์ นอกจากน้ี 
จะมีการท าโฆษณาส าหรับโรงแรมเปิดใหม่ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในแบรนด์อีกดว้ย 

3.  เป้าหมายการสร้างความภกัดีในแบรนด์ของปี 2557 คือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล
และพฒันาโปรแกรมทางการตลาดให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน รวมถึงการขบัเคล่ือนโปรแกรมดุสิตไวน์
แอนด์ไดน์ไปสู่ระดบัโรงแรมอื่นๆ ในเครือ และเพิ่มปริมาณการใช้สิทธิตามโปรแกรมดุสิตโกลด์ใหม่
ภายใต ้Preferred Hotel Group (PHG) และเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมโปรแกรมดุสิตสตาร์ซ่ึงเป็นโปรแกรม
สะสมคะแนนส าหรับสมาชิกผูจ้องท่ีพกัใหก้บับริษทัท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย สถานทูต และองคก์รรัฐต่างๆ 
เพื่อน ามาแลกรับของรางวลัหลากหลายประเภท นอกจากน้ี ยงัไดว้างแผนเก่ียวกบัโปรแกรมการสร้างความภกัดี
และการฝึกอบรมส าหรับตวัแทนการท่องเท่ียว (Dusit Travel Agent Academy) และผูจ้ดังานประชุม 
(Meeting Planners) ซ่ึงอยู่ระหว่างการประเมินแผน 

4. ปี 2557 มุ่งเนน้การขยายเครือข่ายการเป็นพนัธมิตร ไดแ้ก่ การเป็นพนัธมิตรโดยตรงกบัสายการบิน
และสถาบนัการเงินในตลาดเป้าหมาย ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการขยายเครือข่ายของดุสิตท่ีคาดวา่จะมีการเติบโต
อย่างมากในปี 2557 

 
 
 
 



  แบบ 56-1   แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)                                      19 

- ส่ือใหม่และการติดต่อส่ือสาร 

1. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แข็งกบัส่ือในตลาดหลกัๆ เช่น ไทย ตะวนัออกกลาง สหราชอาณาจกัร 

รัสเซีย และญ่ีปุ่น 

2. ขยายการใช้ส่ือออนไลน์ และสร้างโอกาสสูงสุดในการเพิ่มรายได ้โดยเน้นการส่ือสารระหว่าง

ผูป้ระกอบการกบัผูบ้ริโภค 
 

ปริมาณการให้บริการห้องพกัและอตัราการเขา้พกัแต่ละโรงแรม มีดงัน้ี 

โรงแรม บริษัทผู้ประกอบธุรกจิ 
จ านวน

ห้องพกั 

อตัราการเข้าพกั (%) 

2553 2554 2555 2556 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี 517 53.37 62.82 64.42 66.43 

ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 457 58.34 61.05 65.18 74.87 

ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 538 78.14 76.40 75.29 70.35 

ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Private Limited 94 - - 35.30 60.03 

รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 198 46.95 58.34 63.66 83.72 

ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 198 68.93 63.30 71.17 73.35 

ดุสิตปร๊ินเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 186 51.87 62.59 71.19 72.65 

ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 296 56.47 64.23 66.90 68.24 

ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 131 37.43 54.53 63.79 71.73 

ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 254 60.03 75.08 81.21 75.79 
 
ปี 2556 โรงแรมส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษ ัทย่อยมีอ ัตราการเข้าพ ักเพิ่ม ข้ึนจากปี 2555 

เป็นผลจากการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมในประเทศและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทย

ในปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 19.60 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส 

เชียงใหม่ มีอตัราการเขา้พกัเพิ่มข้ึนจากปี 2555 กวา่ร้อยละ 20 ส าหรับโรงแรมในต่างประเทศ 2 โรงแรม ไดแ้ก่ 

ดุสิตธานี มลัดีฟส์ ท่ีเปิดด าเนินการแบบเต็มปีเป็นปีแรก ท าให้มีอตัราการเขา้พกัเพิ่มข้ึนจากปี 2555 กวา่ร้อยละ 

24 และดุสิตธานี มะนิลา มีอตัราการเขา้พกัลดลงจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 5  

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1   แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)                                      20 

(ข) สภาพการแข่งขัน 
นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2556 มีจ  านวน 26,735,583 คน ขยายตวั

ร้อยละ 19.60 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของนกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วง
มกราคม – กนัยายน ท่ีขยายตวัถึงร้อยละ 23 ทั้งน้ี นกัท่องเท่ียวจีนเป็นตลาดท่ีมีการขยายตวัสูงสุดร้อยละ 93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สรุปจ านวนและรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มกราคม - ธนัวาคม 2555 และ 2556 
จ าแนกตามสัญชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานตรวจคนเขา้เมืองและกรมการท่องเท่ียว 

 

ท่ีมา : ส านักงานตรวจคนเขา้เมืองและกรมการท่องเท่ียว 
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 ปี 2556 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากเอเชียตะวนัออกและมีอตัราการเติบโตเป็นอนัดบัหน่ึงคือ 
จีน โดยเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 68.83 ดว้ยยอดผูม้าเยอืนกวา่ 4.7 ลา้นคน  
 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มามากเป็นอนัดบัหน่ึงจากเอเชียใต ้คือ อินเดีย โดยมียอดผูเ้ดินทางเขา้มา
มากกวา่ 1 ลา้นคน หรือมีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.61  
 รัสเซียเป็นตลาดอนัดบัหน่ึงจากยโุรป ดว้ยยอดผูม้าเยอืนกวา่ 1.7 ลา้นคน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.93 
นกัท่องเที ่ยวเดือนธ ันวาคม ขยายตวัต ่ า ที ่สุดในรอบปีซ่ึง เป็นผลจากสถานการณ์การเมือง

ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของนกัท่องเที่ยวเอเชียตะวนัออกและเอเชียใตที้่นิยม
ท่องเท่ียวในกรุงเทพ เช่น ฮ่องกงท่ีลดลงถึงร้อยละ 26.76 ขณะท่ีจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.69 ไตห้วนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 
0.31 และญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.20 

การแข่งขัน 
- ปัจจัยภายใน 
โรงแรมแต่ละแห่งไดก้ าหนดกลุ่มการแข่งขนักนัระหว่างโรงแรมที่อยู ่ในประเภท และระดบั

เดียวกนัและมีท าเลใกลเ้คียงกนั เพื่อที่จะไดท้  าการวดัผลการด าเนินการในดา้นอตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉล่ีย
ต่อจ านวนห้องพกัท่ีมีอยู่ในโรงแรมทั้งหมด (RevPAR) การเขา้ถึงตลาดและราคาโดยเฉล่ีย 

 ตวัช้ีวดัผลการด  าเนินงาน (KPI) ของแต่ละโรงแรม คือการถูกจดัล าดบัตามกลุ่มการแข่งขนั 
(Ranking) ภายใตต้วัวดัผลสามตวัขา้งตน้โดยเทียบเป็นจ านวนเปอร์เซ็นตท่ี์เปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 
ซ่ึงตอ้งมีการติดตามผลแบบรายวนัและรายเดือนเพื่อรายงานต่อส านกังานส่วนกลาง วิธีการดงักล่าวท าให้
การติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละโรงแรมเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน และผลการด าเนินการน้ี
ไดถู้กรายงานไปยงั STR Global เช่นกนั (STR Global คือหน่วยงานท่ีรายงานสถิติในธุรกิจโรงแรมทัว่โลก 
เป็นสถาบนัไดรั้บความเช่ือถือในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างกวา้งขวาง) 

- ปัจจัยภายนอก 
การมีห้องพกัเกินความต้องการในประเทศไทยส่งผลกระทบถึงเขตกรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก 

ยิ่งไปกว่านั้น โรงแรมท่ีเปิดใหม่มีการตกแต่งพร้อมการออกแบบและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั 
และมีราคาไม่สูง 

สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งประเทศเวียดนามและพม่า ยงัคงไดรั้บ
ความสนใจอย่างต่อเน่ืองจากกลุ่มนกัท่องเที่ยวอิสระ (FIT) ซ่ึงในทา้ยที่สุดจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
การตลาดของการท่องเที่ยวไทย อย่างไรก็ตาม ราคาห้องเฉล่ียต่อคืนที่สูงในสิงคโปร์และฮ่องกงจะถือเป็น
โอกาสส าหรับตลาดการประชุมสัมมนา (MICE) ในประเทศไทย 

การแข่งขันในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต  
ปี 2556 ธุรกิจโรงแรมในตลาดโลกดีกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้ส าหรับแนวโน้มปี 2557 คาดว่าจะดีข้ึน

กว่าเดิมเม่ือพิจารณาจากอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมา
ประเทศไทย ประมาณ 29.92 ลา้นคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.89 สร้างรายไดถึ้ง 1.35 ลา้นลา้นบาท สะทอ้นให้เห็น
ถึงแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจท่องเที ่ยวไทยที่เขม้แข็ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัก็ยงัคงตอ้งประเมิน
สถานการณ์ดา้นการเมืองเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนดว้ย 
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 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจโรงแรมและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตอ้งใช้บุคลากรเป็นหลกัในการประกอบธุรกิจ 

นอกเหนือไปจากการจดัสถานท่ีและจดัหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่แขกผูม้าใช้บริการ 

ส าหรับโรงแรมในประเทศ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในประเทศที่ได้รับการฝึกอบรม

ดา้นการให้บริการต่างๆ เป็นอย่างดี  มีบางต าแหน่งเท่านั้นท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งว่าจา้งผูช้  านาญการชาวต่างประเทศ 

ส่วนโรงแรมในต่างประเทศ จะใช้บุคลากรในพื้นท่ีเป็นหลกัเพื่อตอบสนองและรู้ถึงความตอ้งการของแขก

ในประเทศนั้นๆ แต่ยงัคงมาตรฐานการบริการและเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย  

นอกจากน้ี ยงัมีโครงการที่จะพฒันานกัศึกษาของวิทยาลยัดุสิตธานีที่เรียนจบแลว้เขา้มาท างาน

ให้กบัโรงแรมในกลุ่มดุสิตอีกดว้ย 

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 ซ่ึงโรงแรมไดค้วบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย

ให้สามารถบ าบดัน ้ าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และน าน ้ าทิ้งหลงับ าบดัท่ีผา่นการเติมคลอรีนแลว้ไปใชร้ดน ้ า

ตน้ไม ้ท าความสะอาดพื้น อาคาร ล้างรถ เป็นตน้ จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง พบว่าอยู่ในมาตรฐาน

คุณภาพน ้าทิ้งจากอาคาร ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

2. บริษทัจดัการดา้นพลงังานไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งเคร่ืองวดัย่อย เพื่อวดัว่าแต่ละส่วนแต่ละแผนก

ไดใ้ช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้โรงแรมสามารถควบคุมการใช้พลงังานของแต่ละแผนกในแต่ละเดือน

อยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่ใชเ้คร่ืองท าความเยน็ท่ีใชส้ารซีเอฟซี ท่ีเป็นอนัตรายต่อมลภาวะและส่ิงแวดลอ้ม 

3. บริษทัมีมาตรการในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 

- ลดขยะมูลฝอย โดยการหลีกเล่ียงสินค้าท่ีมีการบรรจุหีบห่อที่เกินความจ าเป็นหรือด้วยวสัดุ

ท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 

- น าส่ิงของต่างๆ กลบัมาใชอี้กคร้ังหน่ึง เพื่อวตัถุประสงคเ์ดิมหรือวตัถุประสงคอ่ื์นเท่าท่ีจะสามารถ

ท าได ้เช่น ขวดท่ีสามารถบรรจุของไดใ้หม่ ผา้ขนหนู ถุงใส่เส้ือผา้ส่งซัก ผา้กนัเป้ือนท่ีซกัลา้งท าความสะอาดได ้

แบตเตอร่ีไฟท่ีสามารถอดักระแสไฟฟ้าใหม่ได้ บนัทึกขอ้ความที่ใช้ภายในโรงแรมด้วยกระดาษที่ใช้แล้ว 

แต่ยงัมีเน้ือท่ีพอจะเขียนขอ้ความได ้เป็นตน้ 
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- น าส่ิงท่ีใชแ้ลว้ไปแปรสภาพเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ังหน่ึง โดยวิธีการแยกประเภทขยะ 

โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัหาภาชนะรองรับแยกตามชนิด และทางโรงแรมจะจ าหน่ายออกเพื่อเขา้สู่กระบวนการ

กลบัมาใชใ้หม่ เช่น อลูมิเนียม กระดาษใชใ้นส านกังาน อาหารและอินทรียว์ตัถุ แกว้พลาสติก กระป๋องท่ีท าดว้ยเหล็ก

และดีบุก เป็นตน้ 

- ปลูกจิตส านึกของพนกังานให้รู้จกัประหยดัในการใชพ้ลงังาน และการใชว้สัดุอุปกรณ์ส านกังาน 

เช่น การประหยดัไฟ การใชก้ระดาษ 2 หนา้ เป็นตน้ 

4.  บริษทัไดว้า่จา้งให้  Excellent Energy International Co., Ltd. (Thailand) ศึกษาการเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ 

เพื่อเป็นการประหยดัเช้ือเพลิง และลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการลดมลภาวะโลกร้อน โดยในปี 2551 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติังบประมาณในการเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง  ๆเป็นเงิน 34.85 ลา้นบาท 

การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ 

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 ซ่ึงโครงการใบไมเ้ขียวมีวตัถุประสงค์ท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพการใช้พลงังาน         

และพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม  โดยจะวดัระดบัมาตรฐานโดยพิจารณา

ถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังานของโรงแรมเทียบไดก้บั ISO 14000  

ท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบั

เร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม แต่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษามาตรฐานในด ้านต่างๆ  ตลอดจนการรักษา

ส่ิงแวดล้อมของโรงแรมให้อยู่ในสภาพท่ีดี ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติ 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 

 -ไม่มี- 

 

 

 



  แบบ 56-1   แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)                                      24 

2. ธุรกจิรับบริหารโรงแรม 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
โรงแรมและรีสอร์ทท่ีรับบริหาร มีดงัน้ี 
1. “ดุสิตธานี”  โรงแรมระดบั 5 ดาว ภายใตช่ื้อ “ดุสิตธานี” ธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการให้ใช้ช่ือ

เคร่ืองหมายการคา้ “ดุสิตธานี” ภายใตก้ารควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษทั (Franchise) โดยสัญญา
รับจา้งบริหารโรงแรมและการใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ภายใตช่ื้อ “ดุสิตธานี” ทั้งหมดอยูภ่ายใต ้บมจ. ดุสิตธานี 

 
 
ความสง่างามตามแบบประเพณีไทย มรดกอันสูงค่า และการบริการอันเล่ืองช่ือในระดับสากล 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี เป็นเครือโรงแรมส าหรับตลาดระดบัสูงพร้อมดว้ยบริการครบครัน 

ท่ีแสดงถึงประเพณีและความมัง่คัง่ของวฒันธรรมไทย  
ดุสิตธานีเปรียบประดุจสัญลกัษณ์อนัน่าเช่ือถือของค่านิยมไทย ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที่สุขสงบ 

มีกล่ินอายและมีสีสัน ทุกๆ รายละเอียดลว้นสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อยกระดบัจิตวิญญาณ และสร้างความสุนทรีย์ 
ในการเขา้พกัทุกคร้ังและทุกช่วงเวลาผูม้าเยือนจะสัมผสัไดถึ้งความอบอุ่น การให้เกียรติ และความทุ่มเทเอาใจใส่
ของพนกังานอยา่งแทจ้ริง  

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี  ตั้งอยู่ใกล้กบัย่านใจกลางธุรกิจและสถานที่ส าคญัต่างๆ 
ของจุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง มีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการท่ีเหนือระดบัไวใ้ห้บริการอย่างพร้อมสรรพ
ส าหรับทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมท่ีส าคญั  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี มีดังนี ้
 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ประเทศไทย* 
 โรงแรมดุสิตธานี  พทัยา ประเทศไทย 
 โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า  ภูเก็ต ประเทศไทย** 
 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร ประเทศอียปิต ์
 โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด ์รีสอร์ท เชียงราย ประเทศไทย 
หมายเหตุ : * เป็นสิทธิการเช่าภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  

     ** เป็นโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีที่ก าลงัจะเปิด มีดังนี้ 

 โรงแรมดุสิตธานี กวม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 โรงแรมดุสิตธานี หลิงสุ่ย ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตธานี เส้าซิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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2. “ดุสิตดีทู” โรงแรมระดบั 5 ดาว น าเสนอไลฟ์สไตล์ท่ีเป่ียมดว้ยสีสัน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
และความปรารถนาของนักเดินทางรุ่นใหม่ในปัจจุบนั ด้วยการผสมผสานกนัอย่างมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
ระหวา่งการออกแบบท่ีทนัสมยั เทคโนโลยแีห่งอนาคต ความสะดวกสบาย และบริการอนัไร้ท่ีติ 

 
 

สีสันแห่งความร่วมสมยั เตม็ไปด้วยความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา 

ดุสิตดีทู ตั้งอยูใ่นท าเลส าคญัท่ีเป็นยา่นธุรกิจการคา้และย่านบนัเทิงหลกั ท่ีพกัของดุสิตดีทูลว้นแต่เป็น
จุดหมายอนัพึงปรารถนา ที่ผูม้าเยือนจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ที่ให้ความต่ืนตาต่ืนใจและความร่ืนรมย ์
ดุสิตดีทู คือสถานท่ีเพื่อการพบปะสังสรรค์ ภายใตค้วามคลาสสิกแบบใหม่ในยุคสมยัปัจจุบนั เป็นสถานที่
ท่ีมอบบรรยากาศแห่งความร่วมสมยั ความหรูหราในสไตลส์บายๆ และมนตส์ะกดท่ีเป่ียมดว้ยสีสัน  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทู มีดังนี ้
 โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ประเทศไทย* 
 โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูดา้ พทัยา ประเทศไทย 
 โรงแรมดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทูทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 
 โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย 
 โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา่ 
 โรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 โรงแรมดุสิตดีทู เออร์บานา กรูกาวน์ ประเทศอินเดีย 

3.  “ดุสิตปร๊ินเซส”  โรงแรมระดบั 4 ดาว น าเสนอท่ีพกัพร้อมบริการท่ีครบครันส าหรับตลาดระดบักลาง 
ภายใตบ้รรยากาศที่สะทอ้นถึงเมืองหรือย่านที่เป็นท าเลที่ตั้งของโรงแรม แต่ละโรงแรมหรือรีสอร์ท  
ล้วนมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองและมอบความหรูหราอย่างมีระดบั ผสานกบัประโยชน์ใช้สอย
ที่มีประสิทธิภาพ  ท่ามกลางกล่ินอายของวฒันธรรมและลักษณะเฉพาะตัวของท้องถ่ินที่แวดล้อม  
ดุสิตปร๊ินเซสพร้อมให้การตอ้นรับท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง จึงเหมาะอยา่งยิ่งส าหรับนกัเดินทางท่ีเรียบง่าย  

 
 
 
ความเป็นเลิศท่ีครอบครองได้ในท าเลหลักท่ีแสนสะดวกสบาย เพ่ือความลงตัวท่ีสุดในทุกการเดินทาง 
ความรอบรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจท าใหดุ้สิตปร๊ินเซสสามารถมอบบริการไดอ้ยา่งเหนือระดบั 

ความสัมพนัธ์อนัยาวนานของดุสิตปร๊ินเซสท่ีมีในแต่ละทอ้งถ่ินช่วยยกระดับประสบการณ์ของผูม้าเยือน 
ในขณะท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของดุสิตปร๊ินเซสพร้อมให้บริการและสร้างความผอ่นคลาย บรรยากาศ
อนัทนัสมยัและการบริการท่ีน่าประทบัใจจึงเป็นค าตอบท่ีลงตวัส าหรับทั้งนกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียว 
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โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปร๊ินเซส ตั้งอยู่ในท าเลใจกลางเมืองท่าและเมืองหลกัส าคญัต่างๆ 
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศ จึงเหมาะส าหรับนักเดินทางที่มองความสะดวกสบายจากท า เลที่ตั้ ง 
และบริการอนัเป็นเลิศ นอกจากน้ีดุสิตปร๊ินเซสยงัมอบประสบการณ์ดา้นการรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นเพื่อการติดต่อธุรกิจและสันทนาการ บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริง  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปร๊ินเซส มีดังนี ้
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ประเทศไทย 
 โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย 
 โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส ประเทศไทย* 
 โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง ประเทศไทย* 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใตแ้ฟรนไชส์ ของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปร๊ินเซสทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี ้
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ไนยา่ การ์เดน้ส์ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

4. “ดุสิตเดวาราณา” โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ดุสิตเดวาราณามอบความมีชีวิตชีวาและโดดเด่นดว้ยรสนิยม
ชั้นเลิศส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่มโดยน ามรดกทางวฒันธรรมอนัล ้ าค่า ผสานกบัการบริการท่ีเป็นเลิศซ่ึงมีประวติั
ยาวนาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษท่ีหรูหราและมีความเป็นส่วนตวั 

  
 
 
สถานท่ีพิเศษเป็นส่วนตัวท่ีพร่ังพร้อมด้วยความประณีตละเอียดอ่อนส าหรับนักเดินทางท่ีมีความพิถีพิถัน 

ดุสิตเดวาราณาสะทอ้นถึงความหรูเลิศและรสนิยมชั้นเยี่ยม ในการมอบประสบการณ์ชั้นเลิศดว้ยการดูแล
ปรนนิบติัอยา่งมีระดบัและมีศิลปะ อีกทั้งมีความทนัสมยั และงดงามตลอดกาล ดว้ยความเป็นส่วนตวัและการบริการ
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เอาใจใส่ และสมบูรณ์ไร้ท่ีติ ดุสิตเดวาราณาจึงเหมาะส าหรับการหลีกเร้นจากโลกอนัสับสน
วุน่วาย เพื่อมาเติมเตม็ความสดช่ืนและฟ้ืนฟูพลงัใหแ้ก่จิตใจ  

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณา พฒันาข้ึนในท าเลชั้นน าต่างๆ และเป็นท่ีพกัท่ีมีเอกลกัษณ์
โดดเด่น ซ่ึงเพิ่มคุณค่าให้จุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง เป็นสถานท่ีส่วนตวัท่ีมีความเงียบสงบ และพร่ังพร้อม
ดว้ยความสมบูรณ์แบบ คุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นความปรารถนาของกลุ่มนกัธุรกิจและนกัเดินทางชั้นสูง
ทัว่โลกในปัจจุบนั  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณา มีดังนี ้
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี ประเทศอินเดีย 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณาทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา เป่าถิง ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา เตือนฉือ เลค คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
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5. “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” บริการหอ้งชุดพกัอาศยัระยะยาว พร้อมบริการในมาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาว            
โดยกลุ่มลูกคา้ของเคร่ืองหมายการคา้น้ีคือ ผูท่ี้สรรหาท่ีพกัอาศยัระยะยาวอนัได้แก่ นกัธุรกิจ นักท่องเท่ียว          
ระยะยาว และชาวต่างชาติ ผูพ้  านกัในประเทศนั้นๆ  

การออกแบบ และการบริการจะเน้นถึงการสร้างบรรยากาศความอบอุ่นให้เปรียบเสมือนบา้นพกั           
อาศยัท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก และการบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัอยา่งแทจ้ริง   

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเรสซิเด้นซ์ มีดังนี ้
 เพิร์ลโคสต ์พรีเมียร์ โฮเตล็ อพาร์ทเมน้ท ์  ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 อพาร์ทเมน้ท ์(Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ ดูไบมารีน่า*     ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใตแ้ฟรนไชส์ ของ บมจ.ดุสิตธานี 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเรสซิเด้นซ์ทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 
 ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ แอนด ์สวที โดฮา ประเทศกาตาร์ 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ 
ท าการตลาดใหก้บัแบรนดดุ์สิตเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญารับบริหารโรงแรมใหม่ๆ โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
- สนบัสนุนการจดังาน Hotel Investment Conference Asia Pacific (APHIC) 
- มีส่วนร่วมในการเข้าประชุม และเป็นวิทยากรรับเชิญในงานประชุมทางด้านการลงทุนธุรกิจ

โรงแรมต่างๆ ทัว่โลก 
- สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ท่ีปรึกษาการลงทุน และกลุ่มผูป้ระกอบการจดัหาทรัพยากร 
- ใช้เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์แผนการขยายธุรกิจของดุสิตผ่านช่องทาง

ส่ือสารท่ีหลากหลาย 
- การใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด 
(ข) สภาพการแข่งขัน 

การแข่งขันในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต  
ส าหรับภาพรวมธุรกิจรับบริหารโรงแรมทัว่โลกตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง

เน่ืองจากมีการเพิ่มข้ึนของเครือโรงแรมท่ีรับบริหารและแบรนด์โรงแรม ในขณะท่ีโครงการพฒันาโรงแรมใหม่
ชะลอตวั ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจรับบริหารโรงแรมทัว่โลกเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว การแข่งขนัน้ีท าให้
ค่าธรรมเนียมการรับบริหารลดลง และเง่ือนไขต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากข้ึน ส าหรับแนวโน้มในอนาคต ภูมิภาค
เอเชียยงัคงมีแนวโนม้และอตัราการเติบโตเป็นบวกซ่ึงมีปัจจยัมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและ
เศรษฐกิจ ในส่วนของบริษทั ปี 2557 – 2558 โรงแรมเปิดใหม่ที่รับบริหารในต่างประเทศจะมีที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ เคนยา อินเดีย และกาตาร์ ซ่ึงจะท าใหส้ัดส่วนรายไดจ้ากการรับบริหารโรงแรมในปี 
2558 เพิ่มข้ึน  
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 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ดุสิตให้บริการดา้นการรับบริหารโรงแรมในฐานะตวัแทนเจา้ของโรงแรม  ธุรกิจรับบริหารโรงแรม 

รวมทั้งการให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ภายใตก้ารควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษทั (Franchise) 
ต้องใช้บุคลากรเป็นหลักในการประกอบธุรกิจ ทีมงานบริหารโรงแรมของบริษัทล้วนแต่เป็นบุคลากร
ผูช้  านาญการท่ีผ่านงานบริหารโรงแรมห้าดาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมงานดา้นการตลาด
และประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความแข็งแกร่งในการวางกลยุทธ์ พฒันาโปรแกรมทางการตลาด และส่ือสาร
เพื่อสร้างเสริมให้เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัมีคุณค่าและเป็นท่ีจดจ า  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

 -ไม่มี- 
3. ธุรกจิให้เช่าส านักงาน 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บมจ. ดุสิตธานี ด าเนินธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่าเป็นส านักงาน โดยอาคารตั้งอยู่บนพื้นท่ีซ่ึงเช่า               

จากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ติดกับอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นอาคาร
ส านกังานขนาด 11 ชั้น ผูเ้ช่าเป็นบริษทัต่างๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพื้นท่ีภายในอาคาร
ทั้งหมด 13,245.54  ตารางเมตร และพื้นท่ีชั้นใตดิ้น 336 ตารางเมตร 

 การตลาดและการแข่งขัน 
 การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
 เนน้เร่ืองท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยู่ ในเขตศูนยก์ลางธุรกิจ  ความสะดวกในการเดินทาง และการก าหนดราคาค่าเช่า
ท่ียดืหยุน่ โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ ความตอ้งการของลูกคา้ และตน้ทุนต่างๆ เพื่อสนองต่อความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคา้ รวมทั้งมีการรับฟังและร่วมแกไ้ขปัญหากบัลูกคา้  

จุดเด่นด้านการตลาด 
การบริการท่ีดี เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจใหเ้ช่าส านกังาน ตอ้งอาศยัต าแหน่งท่ีตั้งของอาคารเป็นหลกั อาคารพาณิชยข์องบริษทัมีท าเลท่ีตั้ง

ท่ีดีเยีย่มอยูใ่นเขตศูนยก์ลางธุรกิจและศูนยก์ารคา้ต่างๆ โดยอาคารตั้งอยูติ่ดกบัโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็น
โรงแรมระดบั 5 ดาว มีการเดินทางท่ีสะดวกดว้ยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ   
บริษทัปฎิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารสูงและขอ้ก าหนดหรือประกาศของกรุงเทพมหานคร 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
-ไม่มี- 
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4. ธุรกจิอืน่ๆ 
4.1 สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา)  
ธุรกิจสปา อยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั ด าเนินกิจการดา้นสปาเพื่อสุขภาพ 

เปิดด าเนินการในประเทศไทย 4 แห่ง ต่างประเทศ 2 แห่งดงัน้ี 
ธุรกิจสปาในประเทศ จ านวน 4 แห่ง 
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
2. โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
3. โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
4. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ธุรกิจสปาในต่างประเทศ จ านวน 2 แห่ง 
1. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
2. โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ผลิตภณัฑ์เทวารัณยส์ปา มุ่งเน้นการกลบัคืนสู่ธรรมชาติ เทวารัณย ์สปาจึงไดค้ดัสรรน าสมุนไพรและ

น ้ามนัหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์เช่น 
น ้ามนันวด แชมพ ูสบู่ เจลอาบน ้าและครีมบ ารุงผวิ โดยเนน้ความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและ
สารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารกนัเสีย ซิลิโคน และ SLS เป็นตน้ จึงมีความอ่อนโยน และไม่ท าให้แพห้รือ
ระคายเคือง  

นอกจากน้ี ยงัไดเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรที่ปลูกแบบออร์แกนิคตั้งแต่ร้อยละ 
70 - 95 ข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือการไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก 
รวมถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด  

เทวารัณย ์สปา ยงัไดเ้ลือกใช้เวชส าอางที่มีช่ือเสียงระดบัโลกจากประเทศฝร่ังเศสอย่าง Algotherm 
มาเป็นส่วนส าคญัในการดูแลผิวหน้า ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นเวชส าอางท่ีมีส่วนผสมหลกั
จากทอ้งทะเล มาตั้งแต่ปี 2505 และไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑส์ปายอดเยีย่มจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552  

ส าหรับการบริการ เทวารัณย ์สปา มีพนกังานนวดท่ีมีประสบการณ์และความช านาญคอยให้บริการ 
ทรีตเมนต์ท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบต่างๆ เช่น นวดแบบเทวารัณย ์ซ่ึงเป็นการนวด
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเทวารัณย ์นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบ
ตะวนัตกและแบบตะวนัออก รวมไปถึง ทรีตเมนตเ์พื่อการดูแลสุขภาพผิว เช่น ทรีตเมนตเ์พื่อการท าความสะอาด
ผิวหน้าอย่างล ้าลึก การอบไอน ้าดว้ยสมุนไพรไทย เมนูขดัผิว นอกจากน้ียงัมีชุดผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ 
ท่ีออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้สึกผอ่นคลายใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการอยา่งสูงสุด 
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 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ 
บริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั ด าเนินกิจการและรับบริหารสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 

ลูกคา้ที่เขา้พกัในโรงแรมและลูกคา้ที่เห็นความส าคญัในเร่ืองสุขภาพ โดยมีการท าการตลาดผ่านเวบ็ไซต์
ของโรงแรมและของเทวารัณย ์สปา รวมทั้งท าการประชาสัมพนัธ์สปาผา่นทางหนงัสือแนะน าการท่องเท่ียว
เมืองไทยของหลายๆ ประเทศ 

(ข)  สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบนัธุรกิจสปาไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากและถือเป็นส่ิงจ าเป็นในโรงแรมโดยเฉพาะระดบัห้าดาว 

จึงท าให้มีสถานประกอบการสปาและจ านวนผูป้ระกอบการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว คู่แข่งเปรียบเทียบในระดบั
เดียวกนั คือ บนัยนัทรี สปา เซ็นทารา สปา แมนดารา สปา อนนัตรา สปา และ ซิกเซน้ส์ สปา 

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบนับริษทั เทวารัณยส์ปา จ ากดั ไดเ้ลือกบริษทั ไอ พลสั คิว จ  ากดั ท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์

อนัยาวนานในการเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สปาท่ีได้รับการยอมรับในระดบัประเทศและระดบั
สากล เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์สปาตามสูตรเฉพาะของเทวารัณย ์อนัไดแ้ก่ น ้ ามนันวด แชมพู สบู่ เจลอาบน ้ าและ
ครีมบ ารุงผิว บริษทั ไอ พลสั คิว จ  ากดั เป็นผูผ้ลิตรายเดียวท่ีบริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั พึ่งพิงเกินร้อยละ 30 
ของรายไดร้วม ทั้งน้ี ไม่ไดม้ีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั 
ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการดูแลผิวหนา้คือ  Algotherm นั้น บริษทัไบโอคอส ประเทศไทย จ ากดั เป็นตวัแทน
จ าหน่ายอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย  

ในกรณีท่ีประเทศนั้นๆ ไม่สามารถน าเขา้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวได ้บริษทั เทวารัณย ์สปา ไดต้ั้งเกณฑ์
ในการจดัหาบริษทัจดัหาผลิตภณัฑท์ดแทนไวด้งัน้ี 

1. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีแปลงการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเอง หากมีการเพาะปลูกแบบไร้สารกนัแมลง
หรือการเพาะปลูกแบบออร์แกนิคจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีโรงงานผลิต ผลิตภณัฑ์สปาท่ีได้รับมาตราฐานแบบสากล อีกทั้งยงัสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากทีมงานของบริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั 

3. สามารถผลิต ผลิตภณัฑ์สปาตามสูตรท่ีเป็นมาตรฐานของเทวารัณยส์ปาได ้และตอ้งยินยอมลงนาม
สัญญาท่ีจะไม่เปิดเผยหรือผลิตสูตรของเทวารัณยส์ปาต่อบุคคลท่ีสาม 

4. กรณีท่ีประเทศนั้นๆไม่มีตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการส าหรับผลิตภณัฑ์ Algotherm บริษทั
เทวารัณย ์สปาไดเ้ลือกผลิตภณัฑท์ดแทนในแบรนด์ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั Algotherm คือ Phytomer, Thalgo, 
Elemis หรือ  Jurliques 

ทั้งน้ี สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศเท่ากบัร้อยละ 70 และต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ 30  
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เทวารัณย ์สปา พยายามสร้างโอกาสให้ลูกคา้สามารถใช้บริการของสปาไปพร้อมกนักบัการช่วยลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นผลิตภณัฑ์ เทวารัณย์ สปา มุ่งเน้นการกลบัคืนสู่ธรรมชาติ เทวารัณย ์สปา
จึงได้คดัสรรน าสมุนไพรและน ้ ามนัหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผิว
ในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์เช่น น ้ามนันวด แชมพู สบู่ เจลอาบน ้าและครีมบารุงผิว โดยเน้นความบริสุทธ์ิ
ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารกนัเสีย ซิลิโคน และ SLS เป็นตน้ รวมทั้ง
เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรท่ีปลูกแบบออร์แกนิคตั้งแต่ร้อยละ 70 - 95 รวมทั้งการสร้างสปา
ท่ีสามารถใชแ้สงจากธรรมชาติใหไ้ดม้ากท่ีสุดหรือลดการใชเ้คร่ืองปรับอากาศในบางพื้นท่ีเพื่อประหยดัการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าและน ้า 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
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4.2 ธุรกจิด้านการศึกษา  
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพฒันาและเติบโตอย่างมัน่คง และเป็นการเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณภาพ         

ส าหรับรองรับการขยายตวัของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทัว่โลก 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) จึงได้จดัตั้งฝ่ายการศึกษาข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจ
ดา้นการศึกษาและการฝึกอบรมไปยงัจงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศท่ีมีโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู ่ 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเขา้ท างานในโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมในกลุ่มดุสิต 
ปัจจุบนัธุรกิจดา้นการศึกษาของกลุ่มไดรั้บการยอมรับและมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง   

ในปี 2557 ฝ่ายการศึกษามีแผนงานที่จะเปิดสถานศึกษาในระดบัอาชีวะ เพื่อให้รองรับงานบริการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรมท่ีเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูส้นใจหรือผูท่ี้ท  างาน
อยูแ่ลว้ไดมี้วฒิุบตัรเพื่อการประกอบอาชีพและมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 

ธุรกิจดา้นการศึกษาประกอบดว้ย  
4.2.1 วทิยาลยัดุสิตธานี 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
วิทยาลยัดุสิตธานี มีรากฐานมาจากโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ท่ีไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 

2536 ดว้ยปณิธานของท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ซ่ึงในขณะนั้นด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจในวิชาชีพ
ดา้นอุตสาหกรรมบริการอนัเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว โดยเปิดสอนหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรภาคภาษาองักฤษ จ านวน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรประกาศนียบตัรดา้นการปฏิบติัการโรงแรม 
(Diploma in Hotel Operations) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรดา้นศิลปะการประกอบอาหาร (Professional 
Chef Diploma) 
 นบัตั้งแต่เปิดด าเนินการสอนเป็นตน้มา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีไดมุ้่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และการจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมัน่
ในการพฒันาการศึกษาด ้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวจนเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทัว่ไป  
โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงได้พ ัฒนาหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการในระดับปริญญาตรี  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม โดยไดรั้บอนุมติัจากทบวงมหาวิทยาลยัให้จดัตั้งเป็นสถาบนัอุดมศึกษา 
ช่ือ  “วทิยาลยัดุสิตธานี” เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2539 
 ปัจ จุบันวิทยาลัย ดุสิตธานี  ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ดงัน้ี   
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 5 สาขาวชิา ได้แก่ 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท                                                             
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
3. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียว     
4. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสปา      
5. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการไมซ์และอิเวนท ์
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หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (หลกัสูตรนานาชาติ) จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บการ

รับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวติเซอร์แลนด ์      
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

(หลกัสูตรปริญญาร่วมระหวา่งสถาบนั เลอ กอร์ดอง เบลอ และวทิยาลยัดุสิตธานี) 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (เทยีบโอนประสบการณ์) จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท    
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

หลกัสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 สาขาวชิา ได้แก่ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 
นอกจากน้ี วิทยาลยัดุสิตธานี ยงัไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผูที้่สนใจ

ในอุตสาหกรรมบริการหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรอุตสาหกรรมระยะสั้ น 3 เดือน (Hospitality Access 
Program) หลกัสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ หลกัสูตรเบเกอร่ีและกาแฟส าหรับการเปิดร้านเบ้ืองตน้ 
หลกัสูตร Mini-MBA in Hospitality Management และหลกัสูตร Executive Program in Hotel Management เป็นตน้  
 จากการท่ีวิทยาลยัดุสิตธานี ไดมุ้่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม 
จึงได้รับอนุญาตให้เป็นสถานท่ีทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อไปท างานในต่างประเทศ จากกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ใน 5 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานผสมเคร่ืองด่ืม 
พนกังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ และพนกังานท าความสะอาด  
 ในปี 2552-2553 วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ให้จัดท า
หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร เพื่อพฒันาสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว
ของภูมิภาคอาเซียน ในกลุ่มสาขาวชิาชีพการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การจดัการงานส่วนหนา้ และงานแม่บา้น 
  ดว้ยประสบการณ์จากการบริหารจดัการการศึกษาในดา้นของอุตสาหกรรมบริการให้ประสบความส าเร็จ
มากกวา่ทศวรรษ วิทยาลยัดุสิตธานีจึงไดข้ยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอ่ืน ดว้ยการจดัตั้งวิทยาลยัดุสิตธานี 
ศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยาข้ึน ณ ถนนสุขุมวิท เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ในเดือน มิถุนายน 2554 โดยเปิดหลกัสูตร
การเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จ านวน 3 สาขาวิชา ไดแ้ก่ 1. สาขาวิชาการ
จดัการโรงแรมและรีสอร์ท 2. สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 3. สาขาวิชาการจดัการไมซ์
และอิเวนท ์รวมถึงการเปิดหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อให้บริการวชิาการแก่ผูท่ี้สนใจในอุตสาหกรรมบริการอีกดว้ย 
 ด้านความร่วมมือกบัสถาบนัในต่างประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดับและพฒันา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล ดว้ยการลงนามท าความร่วมมือดา้นต่างๆกบัสถาบนัชั้นน าในต่างประเทศ อาทิ  

 ASO COLLEGE GROUP, JAPAN – โครงการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและภาษาญ่ีปุ่น ณ เมือง
ฟูกโูอกะ และการเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีวทิยาลยัดุสิตธานี 

 ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE, SWITZERLAND –  รับรองหลกัสูตรปริญญาตรี
(หลกัสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท 
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 LE CORDON BLEU, FRANCE – หลกัสูตรปริญญาตรีร่วม (หลกัสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจดัการภตัตาคารระหว่างวิทยาลยัดุสิตธานีและ
สถาบนั เลอ กอร์ดอง เบลอ 

 LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY (MANILA, CAVITE, BATANGAS AND 
LAGUNA) – วิทยาลัยดุสิตธานีด ารงฐานะที่ปรึกษาทางด้านการศึกษา ควบคุมดูแลคุณภาพ
การเรียนการสอนและพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐาน จนประสบความส าเร็จมีผูเ้ขา้ศึกษา
ปัจจุบนัรวมแลว้ 19,000 คน 

 THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, HONG KONG – ร่วมมือกนัเปิดหลกัสูตร
ระยะสั้นส าหรับผูบ้ริหารดา้นการโรงแรม 

 TSUJI CULINARY INSTITUTE, JAPAN –ร่วมมือกนัเปิดสอนหลกัสูตรการประกอบอาหาร
ญ่ีปุ่นส าหรับบุคคลทัว่ไป และบรรจุเป็นวชิาเลือกส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 

 GAMBERO ROSSO, ITALY – เปิดสอนหลกัสูตรการประกอบอาหารอิตาเล่ียนส าหรับบุคคล
ทัว่ไป และบรรจุเป็นวชิาเลือกส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี   

 UNIVERSITY COLLEGE BIRMINGHAM, ENGLAND – โครงการเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาโทร่วม 
(หลกัสูตรนานาชาติ) ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 

  BALI INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE, INDONESIA – 
วทิยาลยัดุสิตธานีให้ค  าปรึกษาในการบริหารสถาบนัการศึกษาดา้นอุตสาหกรรมบริการ  

 HOSEO TECHNICAL COLLEGE, KOREA – โครงการส่งนกัศึกษาเกาหลีมาอบรมดา้นการ
ประกอบอาหารไทยและการบริหารจดัการสปาในประเทศไทย 

กว่า 20 ปีของความส าเร็จ วิทยาลยัดุสิตธานีได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในสถาบนัการศึกษา
ด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นน าท่ีได้รับมาตรฐานระดบัสากล ด้วยหลกัสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกับ
คณาจารยท่ี์มีความรู้และประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ท าให้วิทยาลยัดุสิตธานีสามารถ
ผลิตบณัฑิตท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถในทกัษะทั้งทางดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ 
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานีมีนักศึกษาทั้ งส้ินกว่า 3,200 คน และผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถสู่สังคมไปแลว้กวา่ 3,000 คน 
 วิทยาลยัดุสิตธานีตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเน้ือท่ี  12 ไร่ ประกอบดว้ย
อาคารเรียน 2 อาคาร มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งส้ิน 14,083 ตารางเมตร โดยมีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบติั ห้องสาธิต และ
หอ้งครัวท่ีทนัสมยัและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน 

 การตลาดและการแข่งขัน 
การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  
กลุ่มเป้าหมาย:  
 นกัเรียนระดบัเตรียมอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ 
 กลุ่มผูท้  างานในอุตสาหกรรมการบริการ ส าหรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทาง 

เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพในการท างาน และความกา้วหนา้ 
 กลุ่มบริษทัต่างๆ ส าหรับการอบรมพิเศษดา้นการบริการ ฯลฯ 
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กลยุทธ์:  
 การส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร แก่โรงเรียนมธัยมปลาย สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการ

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ร่วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบนัการศึกษาต่างๆ  
 ใชส่ื้อโฆษณาต่างๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร สปอตวทิย ุ
 การเปิดให้เยี่ยมชมวิทยาลยั เพื่อให้ผูท่ี้สนใจไดเ้ยี่ยมชมสถานศึกษา ไดเ้ห็นห้องปฏิบติัการครัว 

หอ้งปฏิบติัการดา้นงานแม่บา้น และงานตอ้นรับส่วนหนา้ ฯลฯ 
 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  
ธุรกิจการศึกษา ตอ้งใช้คณาจารยแ์ละหลกัสูตรการเรียนเป็นหลกั นอกเหนือไปจากการจดัสถานท่ี

และจดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่นกัเรียน ด้วยหลักสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกับ
คณาจารยท่ี์มีความรู้และประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ท าให้วิทยาลยัดุสิตธานีสามารถ
ผลิตบณัฑิตท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถในทกัษะทั้งทางดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ 
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
4.2.2 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั) 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จดัตั้งข้ึนโดยการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) กบั 

เลอ  กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใตบ้ริษทัร่วมทุนน้ีได้จดัตั้ง โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ข้ึน และเปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือเดือนกรกฎาคม ปี 2551 โดยมีหลกัสูตร
และการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  

ปัจจุบนัโรงเรียนมีนกัเรียนและผูส้นใจทัว่ไปเขา้ศึกษาประมาณ 1,200-1,500 คน ต่อปี ในหลักสูตร
การประกอบอาหารคาวและขนมอบแบบฝร่ังเศส  (หลกัสูตรคลาสสิค ไซเคิล – Classic Cycle Programme) 
ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหลกัสูตรหลกัที่ส าคญัของโรงเรียน ปี 2553 โรงเรียนเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันา
หลักสูตรอาหารไทยเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทยสู่ต่างประเทศ จึงเปิดหลักสูตรวิชาการครัวไทย 
(Professional Thai Cuisine Programme - 540 ชั่วโมง) ข้ึน นอกจากน้ี หลักสูตรการท าขนมปัง (The Art 
of Bakery - 240 ชัว่โมง) ท่ีเปิดรับสมคัรในปีเดียวกนันั้น ไดรั้บความสนใจและการตอบรับจากทั้งนกัเรียนไทย
และชาวต่างชาติเป็นอยา่งดี และเม่ือเมษายน 2556 โรงเรียนไดเ้ปิดหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies 
Course - 45 ชั่วโมง) เพื่อตอบสนองการขยายตวัของภาคธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทั้งพฒันาบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการและผูส้นใจทัว่ไปใหไ้ดรั้บความรู้และมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการผลิตไวน์ การ
คดัเลือก การเก็บรักษา และการจดัเสิร์ฟไวน์ ซ่ึงได้รับความนิยมจากนักเรียนและผูป้ระกอบการ ท าให้มี
นกัเรียนเต็มจ านวนทุกภาคเรียน อีกทั้งยงัไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั ห้างร้าน และผูน้ าเขา้ไวน์ทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นอยา่งดี   
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นอกจากน้ี โรงเรียนมีการน าเสนอหลกัสูตรระยะสั้ น การฝึกภาคปฏิบติัต่างๆ ให้กบัผูส้นใจทัว่ไป 
บริษทั และองคก์รต่างๆ รวมทั้งผูผ้ลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัอาหารต่างๆ ส าหรับงานกิจกรรมไม่วา่จะ
เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขาย กิจกรรมตอบแทนลูกค้า และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ท าให้โรงเรียนสอนการ
ประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
นกัเรียนและศิษยเ์ก่าของโรงเรียนอีกดว้ย 

ในปี 2557 โรงเรียนจะเปิดหลกัสูตรส าหรับเด็ก (Les Petit Cordon Bleus) ส าหรับช่วงปิดภาคเรียน
ทั้งโรงเรียนสามญัศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งดีจากเด็กๆ 
ท่ีมีความชอบดา้นการท าอาหารและความใฝ่ฝันท่ีอยากเป็นเชฟ  นอกจากน้ี โรงเรียนยงัวางแผนท่ีจะพฒันาและ
น าเสนอหลกัสูตรระยะสั้นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ รวมทั้งเทคนิคดา้นการท าอาหารแนวใหม่ๆ อีกดว้ย  

เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบนัท่ีสอนการประกอบอาหารแบบฝร่ังเศสที่ไดรั้บการยอมรับทัว่โลก 
เปิดด าเนินการสอนมานานกวา่ 118 ปี ปัจจุบนัมีสาขาทั้งหมดมากกว่า 40 โรงเรียน ใน 20 ประเทศทัว่โลก อีกทั้ง
ยงัไดรั้บรางวลัอีกมากมาย และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ถูกจดัอนัดบัให้เป็น 
1 ใน 3 โรงเรียนสอนการประกอบอาหารท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย จากการประชุมสุดยอดของโลกทางดา้นอาหาร ปี 2552 
ปี 2553 และปี 2554 ณ ประเทศสิงคโ์ปร์  นอกจากน้ี หนงัสือ “ส้มต า” (Cookbook: Somtum A Meeting of Tastes, 
Flavours & Cultures) ยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศต าราอาหารท่ีดีท่ีสุดประเภทอาหารเอเชีย จากการเขา้ร่วม
ประกวดต าราอาหารนานาชาติ (International Gourmand Book Awards) ซ่ึงเป็นการประกวดต าราอาหาร
ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ณ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส เม่ือปี 2555  

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความภาคภูมิใจท่ีไดมี้โอกาสสนบัสนุน
งานมูลนิธิโครงการหลวง “เลอ ทวัร์ เดอ อ่างขาง” ณ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนเขา้ร่วม
มาโดยตลอดทุกปี ซ่ึงเหล่าบรรดาเชฟและผูช่้วยเชฟต่างพากนัเดินทางสู่ยอดดอยเพื่อเตรียมอาหารทั้งม้ือเช้า 
กลางวนั และเยน็ ส าหรับผูร่้วมเดินทางระดบั VIP ของโครงการตลอด 2 คืน 3 วนั  

ในปี 2556 โรงเรียนไดรั้บความส าเร็จจากผลด าเนินการท่ีสูงกวา่ทุกๆ ปีท่ีผา่นมา และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหน้กัเรียนต่างชาติเดินทางเขา้มาเรียนไดเ้พิ่มมากข้ึนในอนาคต  
รายละเอยีดหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
 หลกัสูตรคลาสสิค ไซเคิล (Classic Cycle) เป็นหลกัสูตรประกาศนียบตัร เปิดรับสมคัรทั้งแบบหลกัสูตร

วนัธรรมดา (Weekday Class) และหลกัสูตรวนัเสาร์ (Saturday Class)  
o หลกัสูตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine)  
o หลกัสูตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie)  
o หลกัสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Grand Diplôme)  

 หลกัสูตรวชิาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine Programme)  
 หลกัสูตรการท าขนมปัง (The Art of Bakery)  
 หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ (Wine Studies Course)  
 หลกัสูตรระยะสั้นต่างๆ (Culinary Discovery Programme (Short Courses))  
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โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตั้งอยู่ท่ี อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี ชั้น 1 
เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีพื้นท่ีโดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรียนไดรั้บการออกแบบ
เป็นอย่างดีและมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั โดยแบ่งเป็นห้องครัวประกอบอาหารคาว 
ห้องครัวประกอบอาหารหวาน ห้องครัวเอนกประสงค์ ห้องครัวประกอบอาหารนานาชาติ ห้องสาธิตประกอบ
อาหาร หอ้งเรียนส าหรับหลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ หอ้งเรียนท ากาแฟ และหอ้งสมุด  เป็นตน้ 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อปรับปรุงธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั มีผูส้นใจเขา้เรียนในหลกัสูตรต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยนกัเรียนไทย 
คิดเป็นร้อยละ 70 ในขณะท่ีจ านวนนกัเรียนต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 30  

กลุ่มเป้าหมาย:  
 กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป ครอบครัว และเยาวชน  
 กลุ่มบริษทัต่างๆ/กลุ่มแบรนดสิ์นคา้ชั้นน า/กลุ่มคู่คา้/สถานฑูตต่างๆ  
 สถาบนัแนะแนวการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ   

 กลยุทธ์:  
 การใชส่ื้อโฆษณาต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร  
 การจดังานแนะแนวหลกัสูตรและเยี่ยมชมโรงเรียน (Open House) และงานกิจกรรมการสาธิต

การประกอบอาหาร  
 การพฒันารูปแบบการส่ือสาร โฆษณา ผา่นส่ือสังคมออนไลน์  
 การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนและศิษย์เก่าเพื่อพฒันาและส่งเสริมกิจกรรม

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถาบนั และกิจการของศิษยเ์ก่า  
 ร่วมมือกันจ ัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ กับกลุ่มพ ันธมิตรธุรกิจ โดยการน ากลยุทธ์พ ันธมิตร 

(Co-branding) มาใช ้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกนั 
(ข)  สภาพการแข่งขัน 

 การแข่งขันในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต  
 ความตอ้งการกลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษาสายงานวิชาชีพ (ปวส.) ทางดา้นอาหาร ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรท่ีเพิ่มข้ึนในภาคธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวทั้ งในและ
ต่างประเทศ แนวโนม้น่าจะยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองต่อไปอีก 2-3 ปีขา้งหนา้  
 ผลของโลกาภิวฒัน์ยงัคงสร้างกระแสให้เกิดความสนใจในการศึกษาศิลปะด้านการท าอาหาร
อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยุคอาหารฟิวชัน่ท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก ยิ่งส่งผลท าให้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีโอกาส
ทางธุรกิจท่ีดีมากข้ึน  
 ส าหรับภาวะทางการตลาดส าหรับสถาบนัฝึกอบรมศิลปะการท าอาหารในประเทศไทยนั้น เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต ยงัคงเป็นผูน้ าสถาบันสอนการท าอาหารในระดับแนวหน้า ซ่ึงปัจจุบันยงัคงไม่มีคู่แข่งขัน
ท่ีเป็นสถาบนัระดบันานาชาติ หรือกิจการร่วมคา้ใดๆ ท่ีน าเสนอหลกัสูตรการเรียนในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  
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 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นสถาบนัสอนการประกอบอาหารระดบันานาชาติท่ีน าเสนอทั้งหลกัสูตร

การท าอาหารแบบฝรั่งเศสและอาหารไทย ที่สะท้อนถึงวฒันธรรมด้านอาหารของทั้ งสองประเทศ 

โดยมีหลกัสูตรและการเรียนการสอนที่ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับอาจารยเ์ชฟผูส้อน

จะคดัเลือกจากประสบการณ์การท างานในระดบัมืออาชีพจากร้านอาหารห้าดาวทัว่โลก ซ่ึงหากมีประสบการณ์

การสอนจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ  

นอกจากน้ี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยงัมีการจดัการอบรมและพฒันาบุคลากรผูส้อนอย่างมีระบบ 

ซ่ึงผูท่ี้ได้รับการคดัเลือกเขา้เป็นอาจารยเ์ชฟผูส้อนแล้วนั้น จะตอ้งผ่านการฝึกอบรม และการสังเกตการณ์

ในหลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบการสาธิตการประกอบอาหาร และห้องปฏิบตัิการครัว 

เป็นเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ผูส้อนยงัจ าเป็นตอ้งผ่านการทดสอบภาคปฏิบติัการสอน และการสัมภาษณ์ 

ก่อนการบรรจุเขา้สอนจริงในหลกัสูตร 

ตามท่ีการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์ เชฟผูส้อนจ าเป็นต้องมี

ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ดงันั้น อาจารยเ์ชฟผูส้อนทุกท่านจะตอ้งสอบผา่นการวดัผล

ทางภาษาองักฤษ (TOEIC) ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการควบคุมคุณภาพ

การเรียนการสอน ภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพ จาก

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรักษาระดบัคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน 

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความรู้ 

ความสามารถท าใหอ้าจารยผ์ูส้อนมีความเจริญกา้วหนา้และศกัยภาพในการสอน ซ่ึงมีการด าเนินงานสนบัสนุน

ในหลายๆ ดา้น เช่น การเรียนในหลกัสูตรต่างๆ ภายในโรงเรียน และจากสถาบนัอ่ืนๆ ทั้งทกัษะการท างาน 

การสอน และภาษาองักฤษ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

-ไม่มี- 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1   แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)                                      38 

การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หรือการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ดงัน้ี  

1. ธุรกิจโรงแรม   
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
- บริษัทได้รับบัตรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 6.2 กิจการโรงแรม 

ส าหรับประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงปัจจุบนัสิทธิประโยชน์ท่ียงัมีผลอยู ่คือ การไดรั้บอนุญาต
น าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเขา้มาท างานในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวน ก าหนดเวลา 
และเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร  

 2. ธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรม  
  - บริษทัเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ที่ใชป้ระกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรม 5 เคร่ืองหมายการคา้ 
คือ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา”  และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 

 3. ธุรกิจสปา   
  - ใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ 
  - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 4. ธุรกิจการศึกษา  
  - ใบอนุญาตจดัตั้งวิทยาลยัดุสิตธานี 
  - ใบอนุญาตให้จดัตั้งโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต  
  - บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั ไดร้ับ บตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ประเภท 7.15 กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับประกอบกิจการโรงเรียนสอนประกอบอาหาร 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ไดรั้บสิทธิประโยชน์โดยสรุป คือ การไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือ
หรือผูช้  านาญการเขา้มาท างานในราชอาณาจกัรได้ตามจ านวน ก าหนดเวลา และเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ี
การท างานท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร การไดรั้บอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
การได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร การได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 
การได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และการได้รับอนุญาตให้น าเงิน
หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้โดยสิทธิประโยชน์ขา้งตน้มีเงื่อนไขและ
ก าหนดเวลาเป็นไปตามท่ีระบุบนบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่ต ้องเผชิญต่อปัจจัยความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่างๆ มากมาย

ในการประกอบธุรกิจ ทั้งความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจของบริษทัเอง และความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก

ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ เหล่านั้น อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและ

ผลประกอบการของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั และมีผลท าใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานได ้

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความเส่ียงที่ได้กล่าวถึงในเอกสารฉบบัน้ีแล้ว ยงัมีความเส่ียงและ

ความไม่แน่นอนอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยท่ีบริษทัยงัไม่ทราบหรือระบุไดใ้นขณะน้ี หรือ เป็นความเส่ียงที่บริษทั

มีความเห็นในขณะน้ีว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลประกอบการหรือการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

แต่อาจมีความส าคัญต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้ น ผู ้มีส่วนได้เสียควรพิจารณาปัจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ ตามท่ี

เห็นสมควรเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบดว้ย 

3.1   ความเส่ียงหลกัต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

 ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 

 ความเส่ียงจากการขยายธุรกจิรับจ้างบริหารโรงแรม 

ปี 2556 บริษทัยงัคงอยูใ่นช่วงของการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนระยะยาว

ของบริษทั ทั้ งน้ีเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและลดความเส่ียงจากการที่บริษทัมีรายได้ส่วนใหญ่

จากภายในประเทศ บริษทัจึงเพิ่มขอบข่ายการด าเนินธุรกิจรับบริหารโรงแรมออกไปยงัตลาดต่างประเทศมากข้ึน 

ทั้งน้ีเพื่อขยายตลาดให้กบัเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั โดยเนน้ไปท่ีภูมิภาคตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  ภูมิภาคเอเชียใต ้เช่น ประเทศอินเดีย รวมไปถึง

ทวีปยุโรป และแอฟริกา เน่ืองจากตลาดเหล่าน้ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีก าลังซ้ือสูง และยงัเป็นตลาด

ท่ีย ังมีศ กัยภาพในการ เติบโตได ้อ ีกมาก  อย ่า งไรก ็ตามบริษ ทัย งัคงพ ิจารณารับบริหารโรงแรม

ภายในประเทศอย่างต่อเน่ืองโดยมุ่งเน้นท าเลท่ีมีศกัยภาพสูงเป็นหลกั 

ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการรับจา้งบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 

1.29  และร้อยละ 1.28  ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาอยูร่ะหวา่ง 2-15 ปี 

บริษทัและบริษทัย่อยจึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีบริษทัและบริษทัย่อยรับบริหารจะบอกเลิกสัญญา

ก่อนก าหนด หรือไม่ต่อสัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของบริษัท               

บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การจดัท าสัญญารับจา้งบริหารท่ีมีเง่ือนไขรัดกุมมากข้ึน เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิด

ความเสียหายจากการท่ีคู่สัญญายกเลิกสัญญารับจา้งบริหารก่อนก าหนด 
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นอกจากน้ี เพื่อเป็นการรองรับนโยบายการขยายธุรกิจ บริษทัได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ 
รวมทั้งยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการทั้งด้านการตลาด ดา้นการปฎิบติัการ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน 
และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั
กบัโรงแรมคู่แข่ง และเพื่อสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัเคร่ืองหมายการคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในตลาดโลก  

 ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 
นอกเหนือจากการขยายการรับจา้งบริหารโรงแรม บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุน

ในโครงการใหม่ๆ ท่ีมีผลตอบเเทนดี เพื่อเป็นการสนบัสนุนกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ให้เติบโตยิ่งข้ึน ทั้งน้ีในปีท่ีผ่านมาบริษทัได้มีการศึกษาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยได้พิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
ควบคู่กนัไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ ในการลงทุน
ดงักล่าวบริษทัยงัมีความเส่ียง เช่น การยอมรับจากลูกคา้ รายไดท่ี้ไม่เเน่นอน การเปล่ียนเเปลงของค่าก่อสร้าง 
และกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัและบริษทัย่อยไดพ้ยายามสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความช านาญ รวมทั้งวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้นให้เขา้มาศึกษา
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ก่อนท่ีจะน าผลการศึกษา
มาประกอบการตดัสินใจลงทุนในแต่ละโครงการโดยคณะกรรมการบริหารผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจวา่โครงการ
ลงทุนต่างๆ ใหผ้ลตอบเเทนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจเเละสามารถเพิ่มมูลค่าโดยรวมใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ความเส่ียงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์และพฒันาโรงแรม 
ส าหรับธุรกิจโรงแรม การปรับปรุงอาคาร รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม 

(Renovation) มีความจ าเป็นอยา่งมาก บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงและพฒันาโรงแรมในเครือของบริษทั
และบริษทัย่อย อยู่เป็นระยะๆ และมีการวางแผนการปรับปรุงคร้ังใหญ่ (Major Renovation) ทุก 5-7 ปี ทั้งน้ี
เพื่อรักษาระดบัมาตรฐานของโรงแรมให้อยูร่ะดบั 5 ดาว และ 4 ดาว รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพของโรงแรม
ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจระดบัเดียวกนัได ้

บางคร้ังการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมบางแห่งไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบ เน่ืองจากขอ้จ ากดั             
ของโครงสร้างเดิม  ท าให้ต้องมีการปิดปรับปรุงเป็นส่วนๆ ในขณะท่ียงัมีการเปิดให้บริการลูกค้า จึงอาจเกิด
อุปสรรคต่อการท างานและท าให้งานแล้วเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางด้านลบ                        
ต่อการให้บริการและช่ือเสียงของโรงแรม  นอกจากน้ีการที่ไม่สามารถควบคุมงบประมาณการปรับปรุง
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดได ้ ยงัเป็นปัจจยัเส่ียงอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลท าให้ค่าใชจ่้ายของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 
และมีผลท าใหก้ าไรและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงในท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีบริษทั
และบริษทัย่อยไดว้างระบบและแผนการด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานส าหรับงานการปรับปรุงโรงแรม 
ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถลดปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานปรับปรุง
โรงแรมไดม้าก รวมทั้งไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพและอยูภ่ายใตง้บประมาณ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
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ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชง้บประมาณลงทุนเพื่อปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรมไปกวา่ 

156 ลา้นบาท  รวมทั้งยงัคงให้ความส าคญักบัการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟและระบบรักษาความปลอดภยั

ในอาคาร รวมไปถึงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีมีความจ าเป็นต่อการให้บริการลูกคา้ ส่วนโครงการ

ปรับปรุงตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร งานปรับภูมิทศัน์โดยรอบอาคาร สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ

ไดต้ามก าหนด ทั้งน้ี ในการพิจารณาโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรมแต่ละแห่งนั้น บริษทัไดพ้ิจารณา

ถึงความเหมาะสมของโครงการ ภาวะตลาด และมูลค่าของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บควบคู่กนัไป 

 ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือและความมั่นคงทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินจ านวน 1,092  

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

มะนิลา ก าหนดช าระคืนตั้งแต่ กุมภาพนัธ์ 2552 ถึง กุมภาพนัธ์ 2558  และเป็นเงินกูร้ะยะยาวของบริษทัยอ่ย

เพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ วงเงิน 41.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ก าหนดช าระคืนตั้งแต่ กนัยายน 

2556 ถึง มิถุนายน 2561 

  ในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวสกุลเปโซ และสกุลเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากการช าระคืนเงินตน้

และดอกเบ้ียตามที่ก าหนดในสัญญาแล้ว  ตลอดอายุสัญญาการกู ้เงินบริษ ัทจะต ้องด ารงอ ัตราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ 1.75 ต่อ 1 ตามล าดบั ดงันั้นหากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตาม

เง่ือนไขดงักล่าวในสัญญาได ้เจา้หน้ีมีสิทธิระงบัการให้กูย้ืมเงินเเละถือว่าเงินกูท้ ั้งหมดถึงก าหนดช าระทนัที 

ซ่ึงจะมีผลต่อสภาพคล่องและฐานะการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

  อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัสามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกู้

ขา้งตน้ตรงตามก าหนด รวมทั้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของเพียง 0.79 ต่อ 1 ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข

ในสัญญาเงินกู ้และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัท่ีจะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของไม่เกิน 1 ต่อ 1  

 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 

 ความเส่ียงในด้านการแข่งขันและการเพิม่ขึน้ของคู่แข่ง 

ธุรกิจโรงแรมในท าเลท่ีมีศกัยภาพหลายแห่งมีการแข่งขนัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยกลุ่มบริษทัตอ้งแข่งขนั

กบัโรงแรมทั้งในระดบันานาชาติ ระดบัประเทศ รวมไปถึงระดบัทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะคู่แข่งที่เป็นกลุ่มโรงแรม

ที่มีเครือข่ายในต่างประเทศ  (International Chain Hotels) ซ่ึงมีระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพสูง 

รวมทั้ งท่ีมีต้นทุนทางการเงินท่ีต ่ ากว่า นอกจากคู่แข่งท่ีเป็นโรงแรมแล้ว เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ (Serviced 

Apartments) หรือแมก้ระทัง่โรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แห่งไดท้  าการเปล่ียนรูปแบบการให้บริการโดยจดัสรรห้อง

จ านวนหน่ึงไวส้ าหรับบริการผูท่ี้ตอ้งการพกัระยะสั้น ก็ถือไดว้า่เป็นคู่แข่งของธุรกิจโรงแรมเช่นกนั  
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ดังนั้น การเข้ามาของคู่แข่งในแต่ละประเภทและในแต่ละท าเลพื้นที่ โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ 

ท าให้จ  านวนอุปทานธุรกิจห้องพกัเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่อุปสงค์หรือความตอ้งการของตลาดอาจชะลอตวั

จากปัจจยัต่างๆ อนัมีผลท าให้การแข่งขนัช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของผูป้ระกอบการเพิ่มมากข้ึน 

และจะส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการในท่ีสุด 

นอกเหนือจากธุรกิจห้องพกั การแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหารก็สูงเช่นกัน ปัจจุบนัมีภตัตาคารและ

ร้านอาหารทั้งที่ตั้งอยู่ในโรงแรมและไม่อยู่ในโรงแรมเกิดข้ึนจ านวนมาก โดยน าเสนอความหลากหลาย

ของประเภทอาหาร ระดบัการบริการ ราคา และบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน 

 เพื่อเป็นการลดความเส่ียงด้านการแข่งข ันดังกล่าวข้างต้น บริษ ัทและบริษ ัทย่อยมีเป้าหมาย

ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร

ให้มีความรู้ด้านบริการอย่างสม ่าเสมอซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัของธุรกิจ การปรับปรุงภาพลกัษณ์โรงแรม

ใหมี้ความทนัสมยั  สวยงาม และสามารถอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้  นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย

ยงัมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเนน้จุดแข็งของโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรม (Unique Selling 

Points) และพฒันาความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจ (Competitive Advantage) เพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่ง

ทางการตลาด ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัยงัมีมาตรการควบคุมตน้ทุนการด าเนินงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 

 ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 

ในปี 2556 แมอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้งชะลอตวั โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีชะลอตวักวา่ท่ีคาดไว ้ แต่ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

มีการขยายตัวต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา ตามจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ เพิ่ม ข้ึนอย่างต่อเ น่ือง

จากเกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจากจีนและรัสเซีย เช่นเดียวกบัจ านวนเท่ียวบินมายงั

ประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึน และยงัมีการเปิดเส้นทางบินตรงไปยงัจงัหวดัท่องเท่ียวหลกัในแต่ละภูมิภาคเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 เร่ิมมีสัญญาณความไม่สงบทางการเมือง และทวีความรุนแรงข้ึนในช่วง

ไตรมาสสุดทา้ย ต่อเน่ืองจนถึงตน้ปี 2557 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหรรมการท่องเท่ียวของประเทศ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

อย่างไรก็ตามบริษทัและบริษทัย่อยได้ตระหนักถึงความเส่ียงข้อน้ีดี และพยายามปรับกลยุทธ์

ทางการตลาด รวมทั้งหาแนวทางการกระจายความเส่ียงโดยการแสวงหาแหล่งรายได้จากภูมิภาคอ่ืนๆ 

เพื่อไม่ให้ธุรกิจกระจุกตวัอยู่ในประเทศหรือเพียงภูมิภาคเดียวเท่านั้น รวมทั้งไดเ้ตรียมวางแผนส ารองส าหรับ

เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (Contingency Plan) พร้อมดว้ยมาตรการด้านความปลอดภยัต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนิน

ธุรกิจยงัคงด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนให้นอ้ยท่ีสุด   
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 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
การเกิดภยัธรรมชาติ  เช่น พายุ  อุทกภยั และแผน่ดินไหว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมเเละ

การท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภยัธรรมชาติที่เกิดทวีความรุนแรงมากข้ึน และ
ยากท่ีจะคาดการณ์ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาท าประกนักบับริษทัประกนัภยัที่มีความมัน่คง
และมีช่ือเสียง โดยจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเพิ่มเง่ือนไขความคุม้ครองให้มีความครอบคลุม
มากข้ึน รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายไดท่ี้ตอ้งเสียไปให้เพียงพอ 
นอกจากน้ียงัจดัท าประกนัคุม้ครองความเสียหายที่อาจเกิดกบัลูกคา้หรือบุคคลที่ 3 (Third Party Liability) 
โดยปัจจุบนัจดัท าเป็นกรมธรรม์ร่วมกันส าหรับโรงแรมในเครือทัว่โลก (Global Liability Insurance) 
ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี รวมทั้งไดมี้การจดัตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั (Insurance Committee) เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวกบั
การจดัท าประกนั ในอดีตท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้บค่าชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอย่างพอเพียงจากบริษทัประกนัภยั
จากเหตุการณ์ภยัธรรมชาติท่ีท าความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และท าใหก้ารด าเนินงานของโรงแรมตอ้งหยดุชะงกั   

นอกจากน้ี  บ ริษ ัทได้มีมาตรการลดความเ ส่ียงด้วยการวางแผนและซักซ้อมแผนฉุกเ ฉิน 
โดยออกเป็นนโยบายเพื่อถือปฏิบติัส าหรับโรงแรมต่างๆ ในเครือด้วย 

 ความเส่ียงจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิการเงินโลก 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2556 ยงัคงชะลอตวัหรือเติบโตเพียงเล็กน้อยโดยมีสัญญาณ

การฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปท่ีเร่ิมจะหลุดพน้จากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีตวับ่งช้ีทางเศรษฐกิจแสดงใหเ้ห็นถึงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
อยา่งต่อเน่ือง อาทิ ดชันีราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน และอตัราการวา่งงานท่ีลดลง แต่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
ยงัคงมาตรการขยายปริมาณเงิน (Quantitative Easing) เน่ืองจากสถานการณ์ด้านการคลงัยงัคงเปราะบาง  
อยา่งไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่น เกาหลีใต ้
ไต้หวนั สิงคโปร์ และ ฮ่องกง ยงัมีการขยายตวัท่ีแข็งแกร่งและถูกมองว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจโลกใหฟ้ื้นตวัต่อไป 

 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นเงิน 1,940 ลา้นบาท 

และอาจจะตอ้งมีการกูย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม่  
บริษทัอาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษทัได ้

ในส่วนของการจดัหาแหล่งเงินกู ้บริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการออกหุ้นกูเ้พื่อรองรับ
ไวแ้ล้วเป็นวงเงินจ านวน 5,000 ล้านบาท โดยในการออกหุ้นกู้ บริษทัสามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ไวใ้นก าหนดระยะเวลาของหุน้กู ้ซ่ึงจะสามารถลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียได ้

อย่างไรก็ตามบริษ ัทควบคุมความเส่ียงโดยก าหนดเป็นนโยบายให้บริษ ัทมีอัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของเจา้ของไม่เกิน 1 ต่อ 1 ทั้งน้ี เพื่อไม่ใหบ้ริษทัมีภาระดอกเบ้ียจ่าย และภาระการคืนเงินตน้มากเกินไป 
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 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นทีผ่นัผวน 
บริษทัมีรายไดส่้วนหน่ึงจากโรงแรมในต่างประเทศ เช่นท่ี ฟิลิปปินส์  และ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ รวมถึง

โรงแรมท่ีรับบริหารท่ีอยูใ่นต่างประเทศ  ซ่ึงตามสัญญาการบริหารและการตลาดท่ีบริษทัไดท้  าข้ึนนั้นระบุให้
การรับค่าบริหารเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเพียงสกุลเดียว แต่การท าสัญญาขายห้องและการรับช าระเงิน
ค่าหอ้งพกัและค่าแพค็เกจในบางกรณี  อาจก าหนดให้ช าระเป็นสกุลเงินต่างประเทศอ่ืนอีก เช่น ปอนด์องักฤษ เยน 
ยโูร ฯลฯ  นอกจากน้ียงัมีการขายผา่นทางเวบ็ไซต ์(Website) ซ่ึงบริษทัจะก าหนดราคาห้องพกัเป็นสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐ ดงันั้น หากค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินสกุลต่างประเทศ จะมีผลให้บริษทัมีความเส่ียงจากรายได้
ท่ีลดลงเม่ือมีการแลกเปล่ียนสกุลเงินกลบัมาเป็นเงินบาท 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัผลกระทบดงักล่าวยงัมีไม่มากเน่ืองจากรายไดห้ลกัของบริษทัและบริษทัย่อย
เป็นเงินสกุลบาท  บริษทัจึงยงัมิได้มีการท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไว ้หากบริษัท
พิจารณาเห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนมาก หรือมีแนวโน้มท่ีอาจจะส่งผลกระทบกบัรายไดข้องบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั บริษทัจะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว 

ในส่วนของภาระเงินกู้สกุลต่างประเทศ ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวนนั้น 
เน่ืองจากแหล่งรายไดท่ี้จะน ามาช าระคืนเงินกูเ้ป็นเงินสกุลเดียวกนั จึงไม่ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว  

3.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25  
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น คร้ังล่าสุด วนัท่ี 19 มีนาคม 2556 กลุ่มท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ถือหุ้นในบริษทัจ านวน 42,439,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.93 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั จึงท าให้เป็นไปได้ท่ีมติของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่จะมีผลต่อมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ 
ยกเวน้เร่ืองกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัซ่ึงก าหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัได้ยึดหลกัธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการบริหารจดัการอยู่เสมอ 

 ความเส่ียงจากการทีหุ้่นมีการหมุนเวยีนเปลีย่นมือ (free float) น้อย ส่งผลให้สภาพคล่องในการซ้ือขายน้อย 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น คร้ังล่าสุด วนัท่ี 19 มีนาคม 2556 หุ้นของบริษทัส่วนใหญ่จ านวน 

70,298,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.70 ถือโดยผูถื้อหุ้นสามญัท่ีเป็น Strategic Shareholders จ านวน 26 ราย และ
เป็นการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายย่อย (Non-Strategic Shareholders) จ านวน 1,410 ราย รวม 14,214,369 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 16.72 จึงอาจท าให้มีหุ้นของบริษทัท่ีหมุนเวียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์(free float) ค่อนขา้งนอ้ย 
และมีการซ้ือขายเปล่ียนมือของหุ้นในตลาดรองไม่มากนกั ซ่ึงผูถื้อหุ้นอาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถซ้ือขาย
หุน้ของบริษทัไดท้นัทีในราคาท่ีตอ้งการ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
มีดงัน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน * เจา้ของ/สิทธิการเช่า 261,558  ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เจา้ของ/สิทธิการเช่า 1,136 ไม่มี 
อาคาร  เจา้ของ/สิทธิการเช่า 324,220 ไม่มี 
อาคารให้เช่า เจา้ของ/สิทธิการเช่า 2,190,013 ไม่มี 
ค่าตกแต่งภายใน 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

342,063 
415,343 

ไม่มี 
ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน เจา้ของ 638,262 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานในท่ีเช่า เจา้ของ 271,179 ไม่มี 
ยานพาหนะ เจา้ของ 21,047 ไม่มี 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และผา้ต่างๆ  เจา้ของ 78,408 ไม่มี 
สิทธิการเช่าสุทธิ ** เจา้ของ 41,812 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

เจา้ของ 
 

55,023 
(83,934) 

ไม่มี 
 

รวม  4,556,130   
* ที่ดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ บางส่วนติดภาระจ ายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเขา้ออก และ

ทางผ่านสาธารณูปโภคให้กบัเชียงอินน์ 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. มูลค่าตามบญัชี 
355.80 ลา้นบาท ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั          
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ท่ีดิน และอาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นทีด่ินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ประเภทสินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือสิทธิ 
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 กรุงเทพ 13,197.03 ตรม. อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พระราม 4 กรุงเทพ 517 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา อ.บางละมุง ชลบุรี 457 หอ้ง สิทธิการเช่าอาคาร2 ประกอบธุรกิจ 41,812 ไม่มี 

Philippine Hoteliers, Inc.            
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์    538 หอ้ง ท าสัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี3 ประกอบธุรกิจ 394,160 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระ
ผูกพนั 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้            
ท่ีดิน อ. สิงหนคร สงขลา 69-3-98 ไร่ เจา้ของ ท่ีดินวา่งเปล่า 30,235  ไม่มี 
ท่ีดินโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ถ.ชา้งคลาน เชียงใหม่ 1-3-17 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 24,367  ไม่มี 
ท่ีดินโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 2-3-17 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 36,000  ไม่มี 
ท่ีดินโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
ท่ีดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ถ.สุรนารายณ์ นครราชสีมา 
ถ. ชา้งคลาน เชียงใหม ่

29-1-84 ไร่ 
3-0-3 ไร่ 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

ท่ีตั้งอาคารโรงแรม  
ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 

108,258 
*38,631 

ไม่มี 
ไม่มี 

อาคารโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ถ.ชา้งคลาน เชียงใหม่ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 83 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 121,551 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ถ.สุรนารายณ์ นครราชสีมา 186 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ  ** 115,519 ไม่มี 
ท่ีดิน เพชรบุรี 105-0-72 ไร่ เจา้ของ ใหเ้ช่า            51,493  ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เพชรบุรี 300 หอ้ง เจา้ของ ใหเ้ช่า             81,792  ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 94 วลิล่า อาคารในท่ีเช่า (4) ประกอบธุรกิจ 1,795,853 ไม่มี 

* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เฉพาะโฉนดท่ี 30 เลขท่ีดิน 2682 จ  านวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจ ายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเขา้ออกและทางผ่าน
สาธารณูปโภคใหก้บั “เชียงอินน์ พลาซ่า” ซ่ึงมีการหกัดอ้ยค่าของท่ีดิน จ านวน 66,368,978.25 บาท 

** อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช มีการหกัดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ จ านวน 17,565,073.47 บาท 
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หมายเหตุ  
1. สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างระหว่างบริษทั (“ผูเ้ช่า”) กบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

(“ผูใ้หเ้ช่า”) หลงัจากครบก าหนดใน วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 ผูเ้ช่ามีสิทธิการต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ังๆ ละ 
15  ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ คร้ังแรกมีระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่ วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 ลา้นบาท 
ซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าวไดร้วมถึงค่าเช่ารายเดือนแลว้  

ทั้งน้ี กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารเป็นของผูใ้หเ้ช่า โดยผูเ้ช่าไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
เม่ือไดก่้อสร้างอาคารเสร็จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณีท่ีคู่สัญญาประพฤติผิดสัญญาในขอ้ใดขอ้หน่ึง 
หรือหากทรัพย์สินท่ีเช่าหรือส่ิงของซ่ึงไม่รวมส่ิงของของบุคคลภายนอกที่อยู่ในทรัพย์สินที่เช่า
ไดถู้กอายดัหรือถูกยดึ 

 
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 ถึงวนัท่ี 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  
ค่าเช่าอาจมีการเปล่ียนแปลงตามอตัราแลกเปล่ียนของเงินสวิสฟรังก์ และมีการบนัทึกแนบทา้ยสัญญา
เป็นสัญญาเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังก์ให้ใช้อตัราเฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
ตกลงคิดอตัราเฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของปีท่ีเร่ิมท าสัญญา โดยอตัราขายของธนาคารพาณิชย์
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 25.00 บาท เม่ือหมดสัญญาเช่าแลว้
ผูเ้ช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ส่วนอตัราค่าเช่าและรายละเอียดของการเช่าแลว้แต่จะตกลงกนั
ดว้ยเหตุผลและเป็นธรรมดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2549 บริษทั (“ผูเ้ช่า”) ไดย้กเลิกสัญญาเช่าฉบบัขา้งตน้ ดว้ยบริษทัมีความประสงค์
จะต่อสัญญาเช่าท่ีดินก่อนครบก าหนด และบ. สิริพทัยา (“ผูใ้ห้เช่า”) ตอบตกลงให้บริษทัต่อสัญญาเช่า
ออกไปอีก 10 ปี นบัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และท าสัญญาเช่าที่ดินฉบบัใหม่ มีระยะเวลาการเช่า 
22 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวน
เงินรวม 1,002 ลา้นบาท ในระยะเวลาท่ีตกลงเช่ากนัน้ี หากค่าเงินบาทลดค่าลงหรือสูงข้ึนเกินกวา่ร้อยละ 
25 ของค่าเงินบาทในวนัท าสัญญา คู่สัญญาตอ้งปรับอตัราค่าเช่าใหม่ โดยคิดอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงตามส่วนของค่าเงินบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป ในการน้ีให้ถืออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาท
กบัเงินสวิสฟรังก์เป็นหลกัในการพิจารณา และหากเงินสวิสฟรังก์มีการงดใช้หรือยกเลิกไป ใหถื้อ
อตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลกัในการพิจารณาในวนัท าสัญญา 
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ซ่ึงอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยหน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่า
เท่ากบั 39.14 บาท และบริษทัมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 2 คร้ังๆ ละ 10 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่
ทั้งน้ี เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายลุง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้เช่า 
และหากผูเ้ช่าผดิขอ้สัญญาใดๆ 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 ส าหรับปีท่ี 3 และปีต่อไป คิดร้อยละ 5 
ของรายไดส้ าหรับปี แต่ไม่เกิน 1,000,000 เปโซ ทั้งน้ี เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายุลง ท่ีดินเช่าให้ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของ Ayala Corporation (“ผูใ้หเ้ช่า”) และหากผูเ้ช่าผิดขอ้บงัคบัในสัญญาหรือไม่ช าระค่าเช่า
ตามท่ีตกลงผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได ้
 

4. DMS Property Investment Private Limited 
จากการท่ี บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) และ / หรือ DMS Property Investment 
Private Limited ไดก้รรมสิทธ์ิในการเช่าท่ีดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์  โครงการรีสอร์ท 
และส่ิงปลูกสร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 
บริษทัมีค่าเช่าตามอายสุัญญาเช่าท่ีเหลือดงัน้ี 

ครบก าหนด จ านวนเงิน   
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาท่ีเกินกวา่หา้ปี 42,182,787 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทั้งน้ี DMS Property Investment Private Limited สามารถน าค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้จ านวน 5 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ มาหกัไดปี้ละ 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง  
ไดท้  าสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ 
และเช่าช่วงสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงไดอี้ก 6 
คร้ัง คร้ังละ 3 ปี โดยบริษทัเป็นผูรั้บประกนัการช าระค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าช่วงขั้นต ่าท่ีบริษทัยอ่ยจะตอ้งช าระ
ใหแ้ก่กองทุนรวม โดยก าหนดอตัราค่าเช่าดงัน้ี 

1. ค่าเช่าคงท่ี  ในอัตรารวม 205,000,000 บาทต่อปี  โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือนตามจ านวน 
ท่ีระบุในสัญญา ส าหรับค่าเช่าในระหวา่งวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ค านวณเป็น
สัดส่วนตามจ านวนวนัจากอตัราค่าเช่าดงักล่าว 
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 2. ค่าเช่าแปรผนัช าระเป็นรายไตรมาส ค านวณในอตัราร้อยละของก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี (EBITDA) ของกิจการ
โรงแรม ซ่ึงก าหนดอตัราร้อยละไวด้งัน้ี 

ปี 2554 ถึง ปี 2559 อตัราร้อยละ 90 
ปี 2560 ถึง ปี 2565 อตัราร้อยละ 85 
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ 80 
ส าหรับค่าเช่าในระหว่างวนัที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ค  านวณเป็น

สัดส่วนตามจ านวนวนัโดยใชอ้ตัราร้อยละ 90 

4.2 เคร่ืองหมายการค้า 
ปัจจุบนับริษทัและบริษทัย่อยมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีใช้ประกอบธุรกิจ โดยใช้ ดุสิต เป็นเคร่ืองหมาย

การค้าหลัก และพฒันาออกเป็น 5  เคร่ืองหมายการค้า คือ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” 
“ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” โดย ดุสิตธานี เป็นช่ือโรงแรมในนามของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั 
(มหาชน) ที่เป็นผูด้  าเนินการและรับจา้งบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน “ดุสิตปร๊ินเซส” เป็นช่ือ
โรงแรมในนามของบมจ . ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ ที่เป็นเจ้าของและรับจ้างบริหาร ส่วน“ดุสิตดีทู” 
“ดุสิตเดวาราณา” และ“ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” เป็นช่ือโรงแรมในนามของการรับจ้างบริหาร  

ผูท่ี้สามารถใช้ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวได้ต่อเม่ือมีการลงนามในสัญญาจา้งบริหารกบับริษทั              
โดยบริษทัจะเขา้ด าเนินการรับจา้งบริหารโรงแรม และเม่ือสัญญาจา้งบริหารส้ินสุดลง โรงแรมนั้นๆ จะไม่มีสิทธิ
ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัต่อไป   

ผูท่ี้จ้างบริษัทบริหารโรงแรมต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนตามสัญญาจ้างบริหารส าหรับ               
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนท่ีเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในธุรกิจต่างๆ 

คือ ธุรกิจโรงแรม และรับจา้งบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 2,203 ลา้นบาท   
นโยบายการบริหารงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมคือ ให้มีการบริหารงานเช่นเดียวกับบริษทั               

โดยบริษทัไดส่้งตวัแทนกรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพื่อให้ควบคุมดูแลการด าเนินงาน        
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัทั้งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี 

4.4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 - ไม่มี - 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย   
บริษทัมีคดีขอ้พิพาทซ่ึงบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้                      หมายเลขแดงที ่2065 - 2066/2547           
ระหว่าง    บริษทั เวลิดอิ์นเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั        โจทก์ 
กบั    บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)                          จ าเลย              
มูลคด ี                        เรียกทรัพยคื์น ละเมิด และเรียกค่าเสียหาย 
จ านวนทุนทรัพย์ 2,760,000,000 บาท 
วนัทีฟ้่องคดี  7 ธนัวาคม 2544 
ทนายความ        คุณสุเมธ แผลงประพนัธ์ 
                                  ส านกังานกฎหมายคนึง แอนด ์พาร์ทเนอร์ส 
ความเป็นมาของคดี 

โจทก์ฟ้องจ าเลยเป็นคดีละเมิด เรียกทรัพยคื์น และเรียกค่าเสียหาย จ านวนทุนทรัพย ์2,760,000,000 
บาท ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องโจทก ์และศาลอุทธรณ์มีค าสั่งจ  าหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2550 โจทกย์ืน่ฎีกาเพื่อคดัคา้นค าพิพากษาศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ 
วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2550 จ  าเลยไดย้ืน่ค  าแกฎี้กาต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้

ความคืบหน้าของคดี 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ศาลแพง่กรุงเทพใตมี้ค าพิพากษายนืตามศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ ให้โจทก์

ชดใชค้่าเสียหายในชั้นฎีกาแทนจ าเลย 200,000 บาท คดีจึงเป็นอนัถึงท่ีสุด 
5.2 ศาลล้มละลายกลาง                                     หมายเลขแดงที ่2472/2548 
ระหว่าง    บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)                              เจ้าหนี ้
กบั    บริษทั เวลิดอิ์นเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั        ลูกหนี ้             
มูลคดี                         ฟ้องลม้ละลาย 
จ านวนทุนทรัพย์ 56,878,778.48 บาท 
วนัทีฟ้่องคดี  31 มกราคม 2548 
ทนายความ        คุณสุเมธ แผลงประพนัธ์ 
                                   ส านกังานกฎหมายคนึง แอนด ์พาร์ทเนอร์ส 
ความเป็นมาของคดี 

บริษทั เวิลด์อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ลูกหน้ีตามค าพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงท่ี 

2065-2066/2547 และได้รับทราบค าบงัคบัของศาลโดยชอบแล้ว แต่ลูกหน้ีก็ไม่ได้ช าระหน้ีแต่อย่างใด 

อีกทั้งเจา้หน้ีไดท้  าการสืบทรัพยข์องลูกหน้ีแลว้ก็ไม่พบทรัพยสิ์นท่ีจะถึงช าระแก่เจา้หน้ีได ้
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วนัท่ี 9 สิงหาคม 2548 ลูกหน้ียื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าสั่งของศาลลม้ละลายกลางท่ีให้ลูกหน้ีเป็นบุคคล
ลม้ละลาย 

วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เจา้หน้ียื่นค าแก้อุทธรณ์ของลูกหน้ี เพื่อให้ศาลพิจารณาและพิพากษา
ยกอุทธรณ์ลูกหน้ี 

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2549 ศาลลม้ละลายกลางนดัไต่สวนลูกหน้ี โดยศาลท าการไต่สวนกรรมการของลูกหน้ี
จนไดค้วามเพียงพอแลว้ จึงใหปิ้ดการไต่สวน 

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2549 ศาลลม้ละลายกลางอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีค าพิพากษายืนตาม
ศาลชั้นตน้ใหลู้กหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลาย 
ความคืบหน้าของคดี 

วนัท่ี 16 กนัยายน 2556 หลงัจากท่ีศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ชนะในคดี
หมายเลขแดงท่ี 2065-2066/2547 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 และเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่สามารถ
รวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได ้จึงไดส่้งจดหมายถึงเจา้หน้ีทุกรายเพื่อให้คดัคา้นการปิดคดี ซ่ึงหากเจา้หน้ีทุกราย
ไม่คดัคา้น เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะรายงานศาลขอใหมี้ค าสั่งปิดคดีต่อไป 
5.3 ศาลจังหวดัเชียงใหม่                                          หมายเลขแดงที ่1796/2550                  

ระหว่าง    บริษทั ดุสิต โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั                โจทก์ 

กบั    นายจีระพนัธ์ กิติบุตร กบัพวก                               จ าเลย 

มูลคด ี   ผดิสัญญาและเรียกค่าเสียหาย 

จ านวนทุนทรัพย์        40,183,456.68 บาท 

วนัฟ้องคดี                31 สิงหาคม 2547 

ทนายความ              นายสาธิต อารยเวชกุล 

                                    ส านกังานกฎหมายธีรคุปต ์
ความเป็นมาของคดี 

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2547 โจทก์ได้ยื่นฟ้องจ าเลยต่อศาลจงัหวดัเชียงใหม่ ในข้อหาผิดสัญญาและเรียก
ค่าเสียหายจากกรณีท่ีมีขอ้ตกลงเร่ืองการขายท่ีดินโดยปลอดภาระผกูพนั แต่ปรากฎวา่ท่ีดินนั้นติดภาระจ ายอม 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2550 ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ไดมี้ค าสั่งยกฟ้อง โดยใหเ้หตุผลวา่โจทกท์ราบมาตั้งแต่ตน้
แลว้วา่ท่ีดินของจ าเลยตกอยูภ่ายใตภ้าระจ ายอม อีกทั้งในสัญญาจะซ้ือจะขายก็มิไดร้ะบุเง่ือนไขการปลดภาระจ ายอม
ไวใ้หช้ดัเจน โจทกจึ์งไมมี่อ านาจฟ้อง 

วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2551 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ว่าการปลดภาระจ ายอมเป็นหน้าท่ีของจ าเลย เม่ือมิได้
ด าเนินการดงักล่าว จ าเลยจึงเป็นฝ่ายผดิสัญญา ตอ้งชดใชค้่าเสียหายตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 
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วนัท่ี 14 มีนาคม 2551 จ  าเลยไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์ 
วนัที่ 29 ธันวาคม 2553 ศาลอุทธรณ์มีค  าพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ โดยวินิจฉัยจากเจตนารมณ์

ของคู่สัญญามากกวา่ถอ้ยค าในสัญญา ซ่ึงเห็นวา่จ าเลยมิไดผ้ดิสัญญาจะซ้ือจะขาย เน่ืองจากโจทก์ทราบวา่โฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 30 มีภาระจ ายอมอยู่แล้วตั้ งแต่แรก และตกลงซ้ือท่ีดินดังกล่าว อีกทั้ง มิได้ปฏิเสธการรับโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่โจทกมิ์ไดถื้อวา่ภาระจ ายอมเป็นสาระส าคญัในการรับโอนกรรมสิทธ์ิ 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2551 โจทกย์ืน่ฎีกา 
วนัท่ี 14 มีนาคม 2554 จ าเลยยืน่ค  าแกฎี้กา คดีน้ีจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

   ส านกังานกฎหมายธีรคุปต ์
ความเป็นมาของคดี 

บริษทัไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในการชุมนุมทางการเมืองเม่ือปี 2553 โดยบริษทั
ไดเ้รียกร้องค่าเสียหายดงักล่าวจากบริษทัประกนัภยั แต่บริษทัประกนัภยัปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหาย 

วนัท่ี 20 มกราคม 2555 ผูเ้สนอข้อพิพาทได้ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อส านักงาน คปภ. เพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายส าหรับทรัพยสิ์นถูกท าลายและค่าเสียหายดา้นธุรกิจหยุดชะงกั โดยผูเ้สนอขอ้พิพาทและผูค้ดัคา้นทั้ง 5 
ไดเ้จรจากนัเร่ือยมา ผูเ้สนอขอ้พิพาทและผูค้ดัคา้นทั้ง 5 สามารถเจรจาเก่ียวกบัค่าเสียหายดา้นทรัพยสิ์นเสียหายได ้
โดยผูค้ดัคา้นทั้ง 5 ตกลงจะชดใชค้่าเสียหายดา้นทรัพยสิ์นเสียหายจ านวน 13,940,608.93 บาท   

วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ผูเ้สนอข้อพิพาทได้รับเช็คค่าเสียหาย จ านวน 10,940,608.93 บาท 
(หกัค่าความรับผดิส่วนแรก 3,000,000 บาทแลว้) จากผูค้ดัคา้นทั้ง 5 

5.4 อนุญาโตตุลาการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)                                  
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 17/2555  
ระหว่าง   บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)                    ผู้เสนอข้อพพิาท 
กบั    บริษทั ไทยไพบูลย ์ประกนัภยั จ  ากดั                      ผู้คัดค้านที ่1 
               บริษทั แอกซ่า ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)           ผู้คัดค้านที ่2 
              บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน)          ผู้คัดค้านที ่3 
             บริษทั ธนชาติประกนัภยั จ  ากดั                           ผู้คัดค้านที ่4 
             บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั                        ผู้คัดค้านที ่5 
มูลคด ี                เรียกร้องค่าเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
จ านวนทุนทรัพย์             51, 875,438.05 บาท 
วนัทีฟ้่องคดี  20 มกราคม 2555 
ทนายความ  คุณบุญรัตน์ ตนัเจริญ  
                                   คุณอชิตศกัด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง และ 

คุณสาธิต อารยเวชกุล 
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วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 ทนายความทั้งสองฝ่ายรายงานให้ส านกังาน คปภ. ทราบเก่ียวกบัการจ่าย
ค่าเสียหายดา้นทรัพยสิ์นเสียหาย ส่วนความเสียหายดา้นธุรกิจหยุดชะงกันั้นอยู่ในการพิจารณาของผูค้ดัคา้นทั้ง 5 
ส านักงาน คปภ.จึงนัดให้รายงานผลการพิจารณาเก่ียวกับความเสียหายด้านธุรกิจหยุดชะงัก ในวนัท่ี 19 
กุมภาพนัธ์ 2556 
ความคืบหน้าของคดี 

วนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ผู ้ค ัดค้านแถลงต่อส านักงาน คปภ.ว่าผู ้ค ัดค้านทั้ ง 5 พิจารณาไม่จ่าย
ค่าเสียหายด้านธุรกิจหยุดชะงกั และผูค้ดัคา้นที่ 2 – 5 ไม่ตอ้งรับผิดตามกรมธรรม์ จึงท าให้ผูค้ดัคา้นที่ 1  
ยงัคงเป็นผูต้อ้งรับผดิตามกรมธรรม ์โดยทนายความของผูเ้สนอขอ้พิพาท (คุณบุญรัตน์) ไดแ้ถลงวา่จะแกไ้ขค าเสนอ
ขอ้พิพาทให้เหลือเพียงประเด็นค่าเสียหายด้านธุรกิจหยุดชะงกัเพียงประเด็นเดียว และขอด าเนินการ
อนุญาโตตุลาการต่อไปในประเด็นน้ี ผูค้ดัคา้นจะยื่นค าให้การภายในวนัที่ 29 มีนาคม 2556 ซ่ึงส านกังาน 
คปภ.ไดน้ดัใหท้ั้งสองฝ่ายเสนอช่ือเพื่อตั้งอนุญาโตตุลาการในวนัเดียวกนันั้น 

วนัที่ 29 มีนาคม 2556 ผูค้ดัคา้นแจง้ว่ายงัอยู่ระหว่างการจดัท าร่างค าคดัคา้น และยงัท ารายละเอียด
การเรียกร้องค่าเสียหาย กรณีธุรกิจหยุดชะงกัให้แก่บริษทัผูส้ ารวจภยัพิจารณาค่าเสียหายไม่แลว้เสร็จ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าว ผูค้ดัคา้นตอ้งน ามาใชป้ระกอบการท าค าคดัคา้นดว้ย จึงขอขยายระยะเวลาการยื่นค าคดัคา้นออกไปอีก 
15 วนั ส านกังาน คปภ. จึงก าหนดวนันดัพร้อม นดัรับค าคดัคา้น และแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการประกนัภยั
เป็นวนัท่ี 11 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.  

วนัท่ี 11 เมษายน 2556 ผูค้ดัคา้นแจง้ขอเล่ือนการยื่นค าคดัคา้นโดยให้เหตุผลวา่บริษทัผูส้ ารวจภยัยงัไม่สรุป
รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินค่าเสียหายจากกรณีธุรกิจหยุดชะงกัมาให้ผูค้ดัคา้นใชป้ระกอบการจดัท าค าคดัคา้น 
ประกอบกบัช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2556 มีวนัหยุดต่อเน่ืองหลายวนั จึงขอขยายระยะเวลา
ยืน่ค  าคดัคา้น ส านกังาน คปภ. จึงก าหนดใหเ้ป็นวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. 

วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556 ผูค้ดัคา้นไดเ้สนอค าคดัคา้นต่อส านกังาน คปภ. ทั้งน้ี ผูเ้สนอขอ้พิพาท
และผูค้ดัคา้นตกลงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกนั 3 ท่าน ประกอบดว้ย นายสุชาติ สุขสุมิตร นายสวิน อกัขรายุธ 
และนายพิศาล พิริยะสถิต ส านกังาน คปภ. ก าหนดวนันดัพิจารณานดัแรกวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. 

วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 ส านกังานกฎหมายธีรคุปตไ์ดย้ื่นค าร้องขอเล่ือนวนันดัพิจารณา เน่ืองจากมีขอ้มูล
เพิ่มเติมอนัเป็นนยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการพิจารณาช้ีขาดความรับผิดชอบตามค าเสนอขอ้พิพาทของผูเ้สนอขอ้พิพาท 
และจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน ส านกังาน คปภ. จึงก าหนดให้ผูเ้สนอขอ้พิพาท ยื่นค าร้องขอแกไ้ขค าเสนอ
ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 และก าหนดนัดพิจารณาวนัแรกวนัท่ี 23 กนัยายน 2556 ทั้งน้ี ได้ก าหนดวนันัด
สืบพยานของฝ่ายผูเ้สนอขอ้พิพาท คือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 วนัท่ี 18 และ 25 พฤศจิกายน 2556 และวนัสืบพยาน
ของฝ่ายผูค้ดัคา้นคือวนัท่ี 26, 28 และ 29 พฤศจิกายน 2556 ในเวลา 13.30 น. ทุกนดั 

วนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 วนัท่ี 18 และ 25 พฤศจิกายน 2556 ฝ่ายผูเ้สนอขอ้พิพาทสืบพยานครบทั้งสามคน
เสร็จส้ิน โดยไม่มีการเล่ือนนดัหรือสืบพยานเพิ่มเติม  
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วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 พยานคนท่ี 1 ของฝ่ายผูค้ดัคา้นข้ึนให้การจนจบได้ และผูแ้ทนของฝ่าย
ผูค้ดัคา้นแจง้ต่อคณะอนุญาโตตุลาการว่าพยานคนท่ี 2 ไม่อาจข้ึนให้การตามท่ีก าหนดในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2556 คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีค าสั่งยกเลิกการสืบพยานในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 และให้ฝ่ายผูค้ดัคา้น
สืบพยานคนท่ี 2 และ 3 พร้อมกนัในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 

วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 พยานคนท่ี 2 ของฝ่ายผูค้ดัคา้นข้ึนให้การ แต่ไม่สามารถสืบพยานจนจบได ้
อีกทั้ง พยานคนที่ 3 ไม่สามารถข้ึนให้การในนัดน้ีได้ ผูแ้ทนของฝ่ายผูค้ดัคา้นจึงขอเลื่อนการสืบพยาน 
คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีค าสั่งใหฝ่้ายผูค้ดัคา้นสืบพยานคนท่ี 2 และ 3 พร้อมกนัในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2556 

วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2556 พยานคนท่ี 3 ของฝ่ายผูค้ดัคา้นข้ึนให้การจนจบได ้แต่พยานคนท่ี 2 ไม่สามารถ
ข้ึนใหก้ารในนดัน้ี เน่ืองจากตอ้งตรวจสอบรายละเอียดเอกสารของฝ่ายผูเ้สนอขอ้พิพาทเพิ่มเติม ผูแ้ทนของฝ่าย
ผูค้ดัคา้นจึงขอเลื่อนนัดสืบพยาน คณะอนุญาโตตุลาการจึงนัดสืบพยานต่อในวนัที่ 20 มกราคม 2557 
และ 17 กุมภาพนัธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ทั้งสองนดั 

นอกจากน้ี บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ยงัมีคดีความอ่ืนๆ อีก แต่ทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง
ในแต่ละคดีเป็นจ านวนไม่สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของเจา้ของ และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีนยัส าคญั อีกทั้งเป็นคดีท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ  

ทั้งน้ี ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็นคู่ความกบับริษทั 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
6.1  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 

6.2 ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมตั้ งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน                

 
ที ่
 
 

รายช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 
ทีต่ั้งส านักงาน ประเภท จ านวน(หุ้น) 

 

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 
หมายเหตุ * ไม่รวมหุน้ 
บุริมสิทธ์ิซ้ือคืน 

 
 

88.01 
 

โรงแรม 
และ
รับจา้ง
บริหาร 

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  
 
 

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 

http://www.dusit.com/
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ที ่
 
 

รายช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 
ทีต่ั้งส านักงาน ประเภท จ านวน(หุ้น) 

 

มลูค่าหุน้ละ 
(บาท) 

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
บริการ
ดา้น

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 
บุริมสิทธ์ิ 

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 

8 Dusit Bird Hotels Private Limited 
 

50.00 
 

รับจา้ง
บริหาร 

Rs. 28.6 mn. สามญั 2,860,000 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 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

4,094 หน่วย
ลงทุน 

409.40 10 195 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
ชั้น 32 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กทม. 10120 
 โทรศพัท ์+66 (0) 2686-6100 
 โทรสาร  +66 (0) 2670-0430 

11 DMS Property Investment 
Private Limited 
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. 

13 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

40.8 สามญั 6,800,000 6 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 
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ที ่
 
 

รายช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 
ทีต่ั้งส านักงาน ประเภท จ านวน(หุ้น) 

 

มลูค่าหุน้ละ 
(บาท) 

14 Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd.* 
ถือหุน้โดย 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
หมายเหตุ * เป็นบริษทัจ ากดั
ภายใตก้ฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซ่ึงทุนจดทะเบียน
ไม่มีการก าหนดเป็นหุน้ 

 
 
 

45.00 

รับจา้ง
บริหาร 

RMB 18 mn. - - - 305A at 2nd – 3rd Floors, 
Tower One, No. 1287  
Shang Cheng Road, Pudong 
New District, Shanghai, 
People’s Republic of China 

15 Dusit Thani Laguna Singapore 
Pte. Ltd.  

25.01 ประกอบ
กิจการ
โรงแรม 

SGD 1 mn. สามญั 10,000 SGD 100 11 Laguna Golf Green,  
Laguna National Golf & 
Country Club, Singapore 488047 

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
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 

6.4 ข้อมูลส าคัญอื่น 
 บริษทัไม่มีขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแล้ว/จ านวนหุ้น 
บริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 ในปี 2536 

แปรสภาพจากบริษ ัทจ าก ัด เป็น บริษ ัทมหาชนจ ากัด โดยใช้ช่ือว่าบริษ ัท ดุสิตธานี จ  าก ัด (มหาชน) 
และช่ือภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใชช่ื้อยอ่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยว์า่ DTC 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 850 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 85 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

7.1.2 หุ้นประเภทอืน่ทีม่ีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 -ไม่มี- 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
กลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น คร้ังหลงัสุด วนัท่ี 

19 มีนาคม 2556 ดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1. กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ 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. กลุ่มนายวชิิต ชินวงศว์รกุล และผูเ้ก่ียวขอ้ง 4,718,800 5.55 
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
6. บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

7. BARCLAYS BANK PLC, HONG KONG 

4,383,939 
2,188,243 
1,950,000 

5.16 
2.57 
2.29 

8. MR. WANG KONG-WEI 
9. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 
10. บริษทั พรอสเพคท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

1,451,600 
736,534 
550,000 

1.71 
0.87 
0.65 

รวม 77,104,521 90.71 
    ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน 7,895,479 9.29 
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 
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หมายเหต ุ 1. กลุ่ มท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย  และผู้ เ ก่ียวข้อง ประกอบด้ว ย บ .ชนัตถ์และลูก 
กลุ่มนายชนินทธ์ โทณวณิก กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธ์ิ และกลุ่มนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 
  2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้ ถือหุ้นหลัก คือ 
บริษัท เอม็ บี เค จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
  3. PIONEER INETWORK LIMITED เป็น Investment Holding ผู้ถือหุ้นหลัก คือ  
(1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี ้Pioneer 
Global Group Limited ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ถือหุ้นใน Pioneer Industries 
(Holdings) Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  
(2) Add Return Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี ้Mrs. Rossana 
Wang Gaw ถือหุ้นใน Add Return Company Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

4. กลุ่มนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล และผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 
  5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย นางสาวิตรี รมยะรูป 

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)  
ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2556 วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 20/2556 บริษทัมีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยร้อยละ 16.72  
 (ข) กลุ่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือ
การด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 1. ตวัแทนกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ์  ปิยะอุย  และผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ 
ปิยะอุย นายชนินทธ์ โทณวณิก และ นางสินี เธียรประสิทธ์ิ  
 2. ตวัแทน PIONEER INETWORK LIMITED ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายเคน็เน็ท  กอศิริโสภณ  
 3. ตวัแทนกลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายชาตรี โสภณพนิช  
 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน หรือกับบริษทัในเร่ืองที่มีผลกระทบ
ต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั และไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่         

หุ้นสามญั เช่น หุ้นบุริมสิทธิ อีกทั้งบริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง
ท่ีมีหุน้ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
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ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2550 วนัท่ี 17 ธันวาคม 2550  มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทั  และ/หรือช าระหน้ี
บางส่วนของบริษทั เป็นหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถ้ือหรือไม่ระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ 
อาจมีหรือไม่มีประกนั  อาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนไดก่้อนก าหนด 
มีจ านวนเงินรวมหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท อายไุม่เกิน 7 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู ้
อตัราดอกเบี้ย ข้ึนอยู ่ก บัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้นกู  ้ม ีว ิธีการจดัสรร เสนอขาย
ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือผูล้งทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากบริษทัยงัมิไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว 
วนัท่ี 29 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 18/2554 จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัขยายเวลาการออกและ
เสนอขายหุ้นกูอ้อกไปอีก 5 ปี นบัจากวนัท่ี 29 เมษายน 2554 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2556 บริษทัก็ยงัมิไดด้ าเนินการ
ออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายของบริษัท บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่เกินก าไรสุทธิต่อหุ้นและ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม 
ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาถึงผลการด าเนินงานและก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยวา่ มีความสามารถ
ท่ีจะจ่ายไดโ้ดยไม่ผิดขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั นอกจากน้ี วนัที่ 11 สิงหาคม 2554 
ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2554 มีมติเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่จ่ายปันผลระหวา่งกาล 

ในปี 2556 บริษทัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 โดยจดัสรรจากก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 1 บาท 
เป็นเงิน 85 ลา้นบาท  

นโยบายของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัไม่ไดก้  าหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่บริษทั ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษทัยอ่ย หากบริษทัยอ่ย
มีกระแสเงินสดเพียงพอ และไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เป็นกรณีไป แต่ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไม่เกินกวา่ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัยอ่ย 
 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัของบริษัท 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 156 31 108 (108) 217 

2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 85 85 85 85 85 

3. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.86 0.37 1.28 (1.28) 2.56 

4. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 

5. เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) *85 **42.50 42.50 *42.50 85 

6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (%) 54 137 39 - 39 

หมายเหต ุ * จัดสรรจากก าไรสะสม 

 ** จัดสรรจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม 



           แบบ 56-1 
 

 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)   62 

8.  โครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
ปัจจุบนั ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล แบ่งการบริหารจดัการออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

1. การบริหารสินทรัพย ์
2. การบริหารโรงแรม และสปา 
3. การศึกษา 
4. ส านกังานส่วนกลาง 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

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 
- ฝ่ายจดัซ้ือกลาง 
- ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
- ฝ่ายอาคารส านกังาน 
- ฝ่ายบริการเทคนิค 
- ฝ่ายพฒันาโรงเเรม 
- ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
- ฝ่ายบริหารจดัการสู่ความยัง่ยนื 
 

บริหารสินทรัพย์ บริหารโรงแรมและสปา การศึกษา ส านักงานส่วนกลาง 

เลขานุการบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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1. การบริหารสินทรัพย์ 
การบริหารสินทรัพย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพยใ์ห้มากท่ีสุดดว้ยการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และพิจารณาการลงทุนในกิจการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ปัจจุบนับริษทัเป็นเจา้ของโรงแรม 7 แห่ง ดงัน้ี 

- ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ดุสิตธานี เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีทั้งหมด 4 โรงแรมคือ  
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
2. โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
3. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
4. โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

- ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดุสิตปร๊ินเซส และรอยลัปร๊ินเซส  เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว มีทั้งหมด 3 
โรงแรม คือ 
1. โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
2. โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
3. โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 

ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล ไดจ้ดัตั้งทีมงานเพื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการต่าง  ๆทั้งน้ี การพิจารณาการลงทุน 
บริษทัไดค้  านึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและความเส่ียงควบคู่ไปดว้ย 
2. การบริหารโรงแรมและสปา  

การบริหารโรงแรมและสปา มีวตัถุประสงค์เพื่อลดสายการบงัคบับญัชาและเพิ่มการกระจายอ านาจ 
เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงานและสามารถตดัสินใจไดร้วดเร็ว ซ่ึงจ าเป็นต่อธุรกิจท่ีก าลงัขยายตวั
และมีการแข่งข ันที่สูง แต่ทั้ ง น้ีเพื่อความโปร่งใส และให้เป็นไปตามหลักการควมคุมดูแลกิจการที่ดี 
บริษทัไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัรายการต่างๆ ไวใ้ห้ผูบ้ริหารสามารถด าเนินการไดภ้ายใน
ขอบเขตอ านาจท่ีไดรั้บ หากรายการใดเกินกวา่อ านาจหนา้ท่ีจะตอ้งด าเนินการขออนุมติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
โดยฝ่ายการรับบริหารโรงแรมประกอบดว้ยแผนกต่างๆ ดงัน้ี 

o ฝ่ายปฏิบติัการ 
o ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด 
o ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
o สปา 

หลงัจากมีการ Re-Branding ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนลไดจ้ดัท ามาตรฐานของผลิตภณัฑ์ การออกแบบ 
และการบริการส าหรับโรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการคา้ไวอ้ย่างชดัเจน โดยเคร่ืองหมายการคา้ในธุรกิจโรงแรม
ของดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล ประกอบไปดว้ย 5 เคร่ืองหมายการคา้ ไดแ้ก่ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” 
และ “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” โรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการคา้ จะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างและหลากหลายของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม                         
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เทวารัณย์ สปา 
เป็นสถานบริการดา้นสุขภาพ (สปา) ท่ีมุ่งสร้างสรรค ์และ พฒันาการบริการดา้นสปา ในโรงแรม ระดบั 5 ดาว 

โดยเนน้ความพิถีพิถนัในทุกขั้นตอนของการบริการ เทวารัณย ์สปา เนน้การบ าบดัท่ีผสมผสานระหวา่งศาสตร์
ของตะวนัออก และตะวนัตกซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเทวารัณย ์ รูปแบบการตกแต่งจะเนน้บรรยากาศ
ท่ีผอ่นคลายเสมือนอยูใ่นสวนสวรรค ์ซ่ึงเป็นกรอบความคิดและที่มาของเทวารัณย ์สปา ท าให้เทวารัณย ์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         

เนน้ถึงความเรียบง่าย และ ความไม่ซบัซอ้นของการตกแต่งและการบริการ  
3. การศึกษา 

เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพฒันาและเติบโตอย่างมัน่คง และเป็นการเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณภาพ         
ส าหรับรองรับการขยายตวัของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทัว่โลก 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) จึงจดัตั้งฝ่ายการศึกษาข้ึนโดยมีวตัถุประสงคมุ์่งเนน้ท่ีจะขยายธุรกิจดา้นการศึกษา
และการฝึกอบรมไปยงัจงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีมีโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู ่ทั้งน้ีเพื่อเป็น
การผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเขา้ท างานในโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมในกลุ่มดุสิต ปัจจุบนัธุรกิจ
ดา้นการศึกษาของกลุ่มไดรั้บการยอมรับและมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ฝ่ายการศึกษาของกลุ่มดุสิตธานีประกอบดว้ย 
(1) วทิยาลยัดุสิตธานี 
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตวิทยาลยัดุสิตธานี เปิดสอน

ในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทดา้นการครัว  การท่องเท่ียว การบริหารโรงแรม และ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเท่ียว 

(2) บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จดัตั้งข้ึนโดยการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) กบั 

เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชัน่แนล ภายใตบ้ริษทัร่วมทุนน้ีไดจ้ดัตั้งโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต ข้ึน ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการเรียนการสอนคร้ังแรกเดือนกรกฎาคม 2550 
โดยทุกหลกัสูตรท่ีโรงเรียนเปิดสอนไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
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4.  ส านักงานส่วนกลาง 
เป็นการบริหารจดัการในด้านนโยบาย ก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทศัน์ ทิศทางของบริษทั รวมทั้งก าหนด       

กฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน ควบคุมภายใน เพื่อให้อยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องกันทั้ งกลุ่ม                       

การแบ่งแยกงาน และความรับผิดชอบงานส่วนดงักล่าวออกจากงานใน 3 ส่วนขา้งตน้ เพื่อแบ่งแยกอ านาจ             

หน้าที่ให้ช ัดเจน ท าให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงาน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวม

ของการบริหารองค์กร การบริหารจดัการส่วนกลางข้ึนตรงกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (CEO) และหัวหน้า

ฝ่ายปฏิบติัการทางการเงิน (CFO) ยกเวน้ ฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกังานส่วนกลางประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ ดงัน้ี 

 ส านกังานเลขานุการบริษทั 

 ฝ่ายกฎหมายและการจดัการ 

 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 ฝ่ายบญัชีโรงแรมและควบคุม 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ฝ่ายจดัซ้ือกลาง 

 ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

 ฝ่ายอาคารส านกังาน 

 ฝ่ายบริการทางเทคนิค 

 ฝ่ายพฒันาโรงแรม 

 ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 ฝ่ายบริหารจดัการสู่ความย ัง่ยืน 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เป็นประธานท่ีปรึกษา นายขวญัแกว้ วชัโรทยั 
และนายบนัเทิง ตนัติวทิ เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ เเละคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
(คร้ัง) 

1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ ปิยะอุย** ประธานกิตติมศกัด์ิเเละกรรมการ -/7 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 7/7 
3. ร.ต.ท.ฉตัรชยั  บุณยะอนนัต ์ กรรมการ 6/7 
4. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการ 5/7 
5. นายเคน็เน็ท  กอศิริโสภณ กรรมการ 2/7 
6. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 7/7 
7. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ /  เลขานุการบริษทั 7/7 
8. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา / 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

7/7 

9. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

7/7 

10. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

7/7 

11. นางปราณี ภาษีผล* กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ  

5/5 

12. นายสรดิษ วญิญรัตน์ กรรมการอิสระ 5/7 
หมายเหตุ * ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 20/2556 วนัท่ี 29 เมษายน 2556 มีมติแต่งตั้งนางปราณี ภาษีผล 
เป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป 
 และ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง
นางปราณี ภาษีผล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 จนถึง 
เมษายน 2559  
 กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมทุกคร้ังได้ เน่ืองจากติดภารกิจ และบางท่าน
มีปัญหาดา้นสุขภาพ 
 บริษทัมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ซ่ึงมีจ  านวนและคุณสมบติั
เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 นอกจากน้ี กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 

** ท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษทัดว้ยเหตุปัญหาดา้นสุขภาพ 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางปรารถนา มงคลกุล ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย 
โดยมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ยงัคงด ารงต าแหน่ง
ประธานกิตติมศกัด์ิของบริษทั 
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 รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
รายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น บมจ.ดุสิตธานีของกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ณ 31 ธนัวาคม 2556 

เปรียบเทียบ ณ 31 ธนัวาคม 2555 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 
ที ่ ช่ือ การถือครองหลกัทรัพย์ 

    
ถือโดยตนเอง ถือโดยผู้เกีย่วข้อง รวม 

 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

    2556 2555 2556 2555 2556 2555   
1 ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย               -                    -    

 
42,447,567  

  
42,439,833  

    
42,447,567 

  
42,439,833  

                     
7,734    

2 นายชาตรี โสภณพนิช 4,325,666  
    

4,373,866  
        

10,073  
         

10,073  
      

4,335,739  
    

4,383,939         (48,200) 
3 ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์               -                    -                    -                    -    

                   
-                    -                         -    

4 นางวรางค ์ไชยวรรณ               -                    -    
   

2,194,508  
    

2,194,508  
      

2,194,508  
    

2,194,508    - 
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 นางปราณี ภาษีผล*               -    

                
N/A                    -    

                
N/A   

                   
-    

                
N/A                      -    

10 นายสรดิษ วิญญรัตน์               -                    -                    -                    -    
                   

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

  รวม (หุ้น) 
 

4,331,072 
   

4,379,272  53,478,880 53,471,146   57,809,952     57,850,418     (40,466) 
                  

หมายเหต ุ* ด ารงต าแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัคือ ท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ร.ต.ท.ฉัตรชยั บุณยะอนนัต ์       

นายชนินทธ์ โทณวณิก เเละนางสินี เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

หมายเหตุ วันท่ี 5 มีนาคม 2557 บริษัทเปล่ียนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม โดยกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันบริษัท คือ ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ นายชนินทธ์ โทณวณิก เเละนางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท  
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กรรมการผู้จดัการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

8.2 ผู้บริหาร 
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ประวติัผูบ้ริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ) 
ล าดับที ่ รายช่ือผู้บริหาร ต าเเหน่ง 

1. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ รักษาการหวัหนา้ฝ่ายปฏิบติัการทางการเงิน / เลขานุการบริษทั 
3. นายคมัภีร์ สุวรรณรัต กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการศึกษา 
4. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
5. นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน 
6. นางจงกลนี ฉนัทวรกิจ รองประธานฝ่ายการเงินและการบญัชีส านกังานใหญ่ 

หมายเหตุ :  1.  วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 นายเดวิด เอียด แชคเกลตัน ได้ย้ายการเป็นผู้บริหารจาก  
บมจ. ดุสิตธานี ไปยัง บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์ ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย  

2.  นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้ จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 
 3. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น
ผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ในปี 2556 ผูบ้ริหารท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไม่มีการถือครองหรือซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

รักษาการหัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัตกิารทางการเงนิ/

เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จดัการฝ่ายการศึกษา 

รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงนิ 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

3 

5 
4 

1 

2 

รองประธานฝ่ายการเงนิและ
การบัญชีส านกังานใหญ่ 6 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

 
คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

วนัท่ี  11 สิงหาคม 2551  ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2551  มีมติแต่งตั้ง นางสินี เธียรประสิทธ์ิ           

เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  11 สิงหาคม 2551 ประวติัและหน้าท่ีความรับผิดชอบปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 1 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการท่ีเป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณา        

ค่าตอบเเทนท าหน้าท่ีทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบ                

ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทัเเละเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนั โดยก าหนด         

ค่าตอบเเทนประจ าปี 2556 ดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

1. ค่าตอบเเทนการประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ 

- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท เเละ กรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 

10,000 บาท 

- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 20,000 บาท เเละ กรรมการท่านอื่น คร้ังละ 

15,000 บาท 

ค่าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ไดเ้เก่ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 

30,000 บาท และกรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 20,000 บาท 

-  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา เเละคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน ก าหนดค่าตอบเเทน 

รายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 10,000 บาท และกรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 7,500 บาท 

2. ค่าตอบเเทนประจ าปี  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปีอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
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ในปี 2556 สรุปค่าตอบเเทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี  

* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน 
** ด ารงต าแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 
  

ค่าตอบเเทนกรรมการ 

ค่าตอบเเทน* 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2555 ปี 2556 
ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายคร้ัง 3,800,000 3,675,000 
ค่าตอบเเทนรายปี 424,800 849,600 

รวม 4,224,800 4,524,600 
*ไม่รวมค่าตอบเเทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 
นอกจากน้ียงัมีวงเงินส าหรับใช้เป็นค่ารับรองท่านละ 120,000 บาทต่อปี โดยในปี 2556 ค่ารับรอง

ท่ีกรรมการทุกท่านใชไ้ปจริงมีจ านวน 1,061,377 บาท  
 
 

 
รายช่ือกรรมการ 

ปี 2556 
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. นางปราณี ภาษีผล** 
12. นายสรดิษ  วญิญรัตน์ 

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

80,000 
120,000 

- 
140,000 

90,000 
75,000 
30,000 

105,000 
105,000 
105,000 
105,000 
105,000 

75,000 
75,000 

70,800 
141,600 

70,800 
70,800 
70,800 
70,800 
70,800 
70,800 
70,800 
70,800 

- 
70,800 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

450,000 
307,500 
307,500 
140,000 

- 

190,800 
461,600 
280,800 
265,800 
220,800 
295,800 
295,800 
745,800 
603,300 
603,300 
295,000 
265,800 

รวม (บาท) 1,460,000 1,010,000 849,600 1,205,000 4,524,600 
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ค่าตอบเเทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี 

ปี จ านวน (คน) 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

เงินเดือนเเละโบนัส ค่าสวสัดิการอืน่ รวม 
2556 
2555 

5 
13 

 24.50 
 46.03 

2.41 
6.74 

26.91 
52.77 

 
 หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จ านวน 25.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
49 เน่ืองจากในวันท่ี 4 ตุลาคม 2556 มีผู้บริหารเข้าใหม่คือ นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ ต าแหน่ง รองกรรมการ
ผู้ จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท าให้ผู้บริหารซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ
บริหารรายที่ส่ีตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2555 
จ านวน 5 ท่าน ไม่อยู่ในระดับบริหารรายท่ีส่ีในปี 2556  

 2. ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2555 รวมค่าตอบแทนของนางจงกลนี ฉันทวรกิจ เน่ืองจากเป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรก อย่างไรกต็าม ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2556 ไม่รวมค่าตอบแทนของ
นางจงกลนี ฉันทวรกิจ เน่ืองจากเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นผู้ จัดการฝ่าย
ขึน้ไปหรือเทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซ่ึงไม่ได้
อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายท่ีส่ี  

บริษทัมีกรรมการบริหาร 3 ท่าน โดยในปี 2556 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร 

8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 

 ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 

- ไม่มี - 

 ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 

 บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

โดยในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 5 ราย จ านวน 0.94 ลา้นบาท 

8.5 บุคลากร  
 จ านวนพนักงานทั้งหมด  

บริษทัมีพน ักงานทั้งหมด 3,451 คน ซ่ึงประกอบด ้วยพนักงานของบริษทัและบริษทัย ่อย 
พนักงานโรงเเรมที่บริษทัและบริษทัย่อยเป็นเจา้ของ รวมถึงโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี รวมทั้งหมด 10 เเห่ง  
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 ค่าตอบเเทนพนักงาน 
ปี 2556 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 615.95 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล ค่าเคร่ืองแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวนั กองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัย่อย
ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 853.82  ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ปี 2556 บมจ. 
ดุสิตธาน ี

บมจ.  
ดุสิต 

ไทยพร็อพ
เพอร์ตีส์้ 

บ. ดุสิต   
แมนเนจ
เม้นท์ 

บ. ดุสิต
เวล์ิดวายด์ 

บ. 
เทวารัณย์
สปา 

บ. เลอ
กอร์ดอง
เบลอ 
ดุสิต 

Philippine 
Hoteliers,  

Inc. 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

DMS 
Property 

Investment 
Private 
Limited 

Dusit Fudu 
Hotel 

Management 
(Shanghai)  
Co., Ltd. 

Dusit Bird 
Hotels 
Private 
Limited 

รวม 

พนกังานปฏิบติัการ/
บริการ (คน) 

1,107 472 874 - 21 - 374 - 268 - - 3,116 

พนกังานบริหาร (คน) 12 4 3 4 1 1 1 - 1 - - 27 
พนกังานส านกังานใหญ่ 
(คน) 

176 8 - 47 7 50 1 3 - 15 1 308 

รวม (คน) 1,295 484 877 51 29 51 376 3 269 15 1 3,451 
ค่าตอบแทนพนกังาน 
(ลา้นบาท) 

615.95 154.37 267.44 79.62 13.06 25.26 140.10 19.55 140.66 11.99 1.77 1,469.77 

 
 หมายเหตุ บริษัทไม่มีกรณีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา
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นโยบายในการพฒันาบุคลากร  
 บริษทัเช่ือมัน่ว่าความเจริญเติบโตขององค์กรนั้นข้ึนอยู่กบัพนกังานท่ีมีคุณภาพ บริษทัจึงมีนโยบาย
มุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาระบบการบริหารให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล พฒันาความรู้ของพนกังาน     
ทุกฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ เเละสนบัสนุนให้พนกังานไดใ้ช้
ความรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเต็มท่ี รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เเละเติบโตไปพร้อม  ๆ
กบัความส าเร็จของบริษทั  
พฒันาทกัษะพนักงานอย่างต่อเน่ือง  
 การพฒันาพนกังานถือเป็นหวัใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัจึงไดมุ้่งเนน้ให้พนกังาน
ทุกระดบัไดเ้ขา้ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้มีความรู้ ความช านาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต โดยก าหนดงบประมาณการฝึกอบรมในเเต่ละระดบัเเละจ านวนชัว่โมงท่ีตอ้งฝึกอบรมดงัน้ี 

 บริษัทจะเป็นผู ้ก  าหนดเเนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้ งในรูปเเบบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม              
การหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความช านาญจาก
ประสบการณ์ในต าเเหน่งหนา้ท่ีใหม่ เช่น หลกัสูตร Mini MBA in Hospitality Management for Dusit International 
Executives เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้พนกังานระดบัสูงของเครือดุสิตธานี ดา้นวิชาการบริหารธุรกิจ
โรงแรมโดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจในอนาคต เป็นตน้ ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละ
เล่ือนระดบัพนกังานใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
พฒันาองค์กรด้วยกลไก Dusit Weekly News 

เพื่อเตรียมตวัพร้อมรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษทัไดจ้ดัให้มี Dusit Weekly News     
ในทุกช่วงเชา้วนัจนัทร์ก่อนเขา้ท างาน เป็นรูปเเบบการส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อให้พนกังานเขา้ใจทิศทางของ
องคก์ร จะไดบ้รรลุเป้าหมายไปในเเนวทางเดียวกนั โดยเน้ือหาจะครอบคลุมถึงข่าวสารในองคก์ร ขอ้คิดในการ
พฒันาศกัยภาพการท างาน รวมถึงวิสัยทศัน์ เเละทิศทางขององค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบั
สามารถเเสดงความคิดเห็น เเละมีส่วนร่วมในการพฒันา เเละปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร  
พฒันาพนักงานโดยก าหนดเป้าหมายการท างาน 

บริษทัมุ่งเนน้ให้ผูบ้ริหารเเละพนกังานในทุกระดบัร่วมกนัก าหนดเเผนงานให้สอดคลอ้งกบัทิศทาง
เเละเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้การด า เนินธุรกิจทั่วทั้ งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น บริษทัจึงได้ก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) เเละ ทิศทางองค์กร (Direction) 
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เเต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) 
เพื่อท่ีพนกังานในเเต่ละสายงานจะไดน้ าไปก าหนดวตัถุประสงคเ์เละตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) 
เป็นรายบุคคลให้สอดรับกบัทิศทางการด าเนินงานขององค์กร เเละหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน  
ตวัช้ีวดัน้ีจะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเเต่ละคน 

ระดับพนักงาน งบประมาณ / คน / ปี จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมอย่างน้อย / คน / ปี 
1. ผูบ้ริหาร 30,000 48 
2. หวัหนา้แผนก  20,000 48 
3. ผูจ้ดัการข้ึนไป หรือ เทียบเท่า 10,000 48 
4. เจา้หนา้ท่ี  7,000 48 
5. พนกังานปฏิบติัการ 5,000 48 



          แบบ 56-1                                                                                                         
 

 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)         74 

9.  การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ
ให้มีการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืน เพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุนและผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดี
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) 

ค านิยามทีส่ าคัญ  
 

ค าทีใ่ช้ ความหมาย 
กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO)/ 

กรรมการผูจ้ดัการ (MD) 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทั 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระ กรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีความเป็นอิสระ

ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการบริษทั  
ใหมี้ความกา้วหนา้ โปร่งใส มีการก ากบัดูแลท่ีดี  

คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการกลุ่มย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนมาเพื่อให้ช่วยศึกษาและ
กลัน่กรองงานในดา้นใดดา้นหน่ึง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแล 
การปฏิบติังานภายในให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีระบบการจดัท า
รายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามหลกัสากล มีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้ งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
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ค าทีใ่ช้ ความหมาย 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหา 

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ีสรรหา
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และก ากบัดูแล  การด าเนินงานของบริษทั 
การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบัติงาน       
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งพิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงาน
ดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั 

เลขานุการบริษทั บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อจดัท าและเก็บรักษาหนังสือ
นัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น
รวมถึงเอกสารส าคญัอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือกฎหมายก าหนด 

 
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิโดยเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีบริษทัส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิ
ของผูถื้อหุ้นรวมทั้งนกัลงทุนสถาบนั และจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 
ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีตนเองถืออยู ่และไดรั้บสิทธิพื้นฐาน
ต่างๆ เช่น สิทธิในการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด้อย่างอิสระ การได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั การเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุ้น การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั 
เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมติัธุรกรรม
ท่ีส าคญัของบริษทั 

1.2 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการตามท่ีตอ้งการเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.3    บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการสรรหา
เป็นกรรมการและส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 
โดยผูถื้อหุ้นที่จะเสนอเร่ืองดงักล่าวตอ้งมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั  

1.4  บริษทัก าหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนหลงัจากส้ินรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั ในวนั เวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมโดยบริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูล
ประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดความเป็นมา วตัถุประสงค์ และความเห็นของกรรมการในเร่ืองต่างๆ 
ตามวาระท่ีน าเสนอ ถูกตอ้งและเพียงพอ และแจง้ล่วงหนา้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  
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นอกจากน้ี  หากมีเหตุการณ์ส าค ัญที่เกิด ข้ึนระหว่างปีและต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ือหุ ้น 
บริษทัจะจดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

1.5  ในการประชุมผูถื้อหุน้ มีการปฏิบติัดงัน้ี 
-  จดัใหมี้การลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ท่ีแสดงเลขทะเบียนของผูถื้อหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ไดรั้บความสะดวก และท าใหข้ั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

-  ใหผู้ถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการออกเสียงแต่ละวาระไดอ้ยา่งเต็มท่ี  โดยบริษทัใชว้ิธีการนบัคะแนนท่ีโปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบโดยทนัที 

-  ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ร่ิมประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระ
ท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุม
และออกเสียงเป็นตน้ไป 

-   เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  หรือตั้งค  าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
ก่อนการลงมติ และบนัทึกค าถามค าตอบไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าว
อยา่งเพียงพอแก่ผูถื้อหุ้น ในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ขอ้ซกัถาม บริษทัไดจ้ ัดเตรียมกรรมการหรือ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเป็นผูใ้ห้ค  าตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  

- หลงัจากการประชุมผูถื้อหุ้นส้ินสุดลง บริษทัจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งละเอียดครบถ้วน
พร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง 
และจดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั หลงัจากวนัประชุม 
พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลท. และของบริษทัท่ี www.dusit.com เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้  
1.6  กรรมการและผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ จึงถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นมีโอกาสไดซ้กัถามปัญหาท่ีเก่ียวกบับริษทั 
2)   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัให้ความส าคญัและปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจา้ของบริษทัอย่างเท่าเทียมกนั 

โดยไม่มีผูถื้อหุน้รายใดไดรั้บสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอ่ืน ดงัน้ี 
2.1     บริษทัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2.2    บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาส

ใหเ้สนอช่ือกรรมการก่อนการประชุมสามญัประจ าปี 
2.3  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประกอบกิจการท่ีส าคญัของบริษทั 

เช่น ผลประกอบการของบริษทั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้ก าหนด
ของ ตลท. หรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) อย่างเท่าเทียมและพร้อมกนั 
ซ่ึงบริษทัจะเผยแพร่ข่าวสารในเวบ็ไซตข์องบริษทัและ ตลท. 

http://www.dusit.com/
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2.4  บริษทัอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง สามารถมอบอ านาจ
ใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระเป็นผูเ้ขา้ประชุมเเละลงมติแทนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ี
ผูถ้ือหุ้นก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดต้ามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด และจดัส่งไปพร้อมกบั
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รวมถึงการแจง้สิทธิของผูถื้อหุ้น
ในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

2.5 บริษทัประกาศก าหนดการประชุมและวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม 

2.6  หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือนดัประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะ จากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.dusit.com 

2.7  บริษทัก าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับ
การซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

3)  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัให้ความส าคญัต่อผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในเเละภายนอก เพื่อให้ได้รับการปฏิบติั

ตามความเหมาะสมและเสมอภาค โดยบริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลอยา่งดี เพราะบริษทัตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ 
ท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไรให้กบับริษทั ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษทั
โดยบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ แยกได ้ดงัน้ี 

3.1 พนักงาน  

- ดูแลความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

- จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ เช่น ประกนัสุขภาพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

- สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้และความกา้วหน้าให้กบัพนกังานทุกระดบัอย่างทัว่ถึงและ

ต่อเน่ือง 

- สนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 

- ใหโ้อกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อมกบัความส าเร็จของบริษทั 

- จดัโครงการต่างๆ เพื่อใหค้วามรู้ความสามารถกบับุคลากรในองคก์ร 

- ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของพนกังาน

แต่ละคน และตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้น และระยะยาว    
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3.2 ลูกค้า 
- ปฏิบติัต่อลูกคา้ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 
- ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
- รักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพฒันาการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้แบบยัง่ยนื 
- รับขอ้เสนอแนะและ /หรือรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกคา้ได้รับ

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 
- ก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมัน่คง 

ไม่มีประวติัการละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานและสินคา้ตามก าหนด  คุณภาพของงาน
และสินคา้ไดม้าตรฐาน และมีราคาท่ีเหมาะสมตามราคาตลาด 
3.5 เจ้าหนี้ 

- ปฏิบติัตามสัญญา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
- ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม 
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต  

3.6 สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  
- เขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการต่างๆ ท่ีเป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพฒันาความเป็นอยู่ของสังคมหรือ

ชุมชน  
- สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคมและ

สถาบนัการศึกษา  
- ส่งเสริมใหพ้นกังานของกลุ่มบริษทัมีจิตส านึกและความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
- จดัใหพ้นกังานมีกิจกรรมหรือเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
- สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในโครงการต่างๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
- ใชท้รัพยากร วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
- ควบคุม ดูแล วสัดุและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน เพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

3.7 สิทธิมนุษยชน 
- มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
- ไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน   

3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา  
- ปฏิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นทุกประเภท

รวมถึง สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ 
- ไม่สนบัสนุนใหพ้นกังานของบริษทัน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไปท าซ ้ า ดดัแปลง หรือกระท าการใดๆ 

เพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 
3.9 การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน 

- สนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ 
- ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับ

อนัเน่ืองจากการใหต้ามประเพณีนิยม 
3.10 คณะกรรมการจดัให้มีช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจ

ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัโดยใหท้ าเป็นหนงัสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และมีนโยบายในการปกป้อง
ผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผดิ 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

           บริษทัตระหนกัดีว่า ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูล้งทุน และผูท่ี้มีส่วนได้เสียของบริษทั จึงได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลให้ครบถ้วนถูกตอ้ง 
โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลาเพื่อให้มัน่ใจวา่ผูถื้อหุ้นสามารถหาขอ้มูลประกอบการพิจารณาไดท้นัสถานการณ์ 
ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด ดงัน้ี 

4.1  บริษทัมีการเปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้อยา่งโปร่งใส  
4.2  รายงานประจ าปีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไว ้ดงัน้ี 

- ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั 
- ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
- ประวติัของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
- การระบุวา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
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- การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
- นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดงัสูง 
- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 
- การเปิดเผยจ านวนคร้ังของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 

4.3  บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหว่างกนัไวอ้ย่างครบถ้วน โดยระบุช่ือของบุคคล
ท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนั ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ 
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติัจากผูถื้อหุ้น    
ตามขอ้ก าหนดของ ตลท.  บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ก่อนท่ีจะท ารายการ 

4.4  บริษทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครอง และ/หรือ เปล่ียนแปลง หลกัทรัพย์
ต่อ กลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวลแกไ้ข
เพิ่มเติมถึงปี 2551) 

4.5 บริษัทก าหนดให้กรรมการต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกปี 

4.6  หากบริษทัมีขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักิจการของบริษทั เช่น การเขา้ท ารายการใดๆ 
หรือมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน และผูถื้อหุน้ควรจะรับทราบ แมว้า่ไม่เขา้หลกัเกณฑ์การขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
หรือกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัให้เปิดเผย บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูถื้อหุ้นหรือนกัลงทุนอ่ืนๆ ทราบผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัหรือ ตลท.  

4.7  บริษทัไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก กลต. 

4.8  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ย่างสะดวกและเท่าเทียมกนั 
บริษทัจึงจดัไหมี้การส่ือสารขอ้มูลของบริษทัผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

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

4.9  บริษทัมีเวบ็ไซต ์www.dusit.com ท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีทนัเหตุการณ์เก่ียวกบับริษทั 
4.10 ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพนัธ์นั้ น บริษัทได้มอบหมายให้ผูบ้ริหารระดับสูงท าหน้าท่ี

ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน สถาบนัการเงิน รวมทั้งนกัวเิคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  
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5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผูม้ีบทบาทส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายของบริษทัร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง การวางแผนด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง และ
ภาพรวมขององคก์ร บริษทัจึงก าหนดนโยบายและความรับผดิชอบของคณะกรรมการไว ้ดงัน้ี 

5.1  คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
5.2  คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ 

พนกังานของบริษทั  
5.3  คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณา ทบทวน และอนุมติัวิสัยทศัน์และภารกิจของบริษทัทุกปี รวมทั้ง

พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณของบริษทัตามท่ี
กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการเสนอมา ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษทัมีก าไร และผลตอบแทนสูงสุด
แก่ผูถื้อหุน้ 

5.4  คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน รวมทั้งมีการส่ือสารบทบาท 
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษทั   

5.5  คณะกรรมการเป็นผูก้  ากบัดูแลใหก้รรมการผูจ้ดัการด าเนินการตามนโยบายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้
5.6  คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท            

จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั  
5.7  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ 

กล่าวคือ กรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีท าธุรกิจเช่นเดียวกบัของบริษทั 
ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

5.8  คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวค้ราวละไม่เกิน 
3 ปี เม่ือครบก าหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการต่อเน่ืองได ้

5.9  คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และระเบียบต่างๆ ของ กลต. และ ตลท. 

5.10  คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ
อยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  
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5.11  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผู ้จ ัดการต้องรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหนา้ของการด าเนินงานในดา้นต่างๆ  

5.12  คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนั
อย่างเหมาะสมและให้มัน่ใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารง
รักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทั
ว่าได้ด าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 
การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั (Compliance Control)   

5.13  คณะกรรมการก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เเละจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5.14  คณะกรรมการจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ขอ้มูลของบริษทั 
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

5.15  กรรมการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
5.16  คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

ท่ีเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
5.17   คณะกรรมการตอ้งประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 6 คร้ัง ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน 

บริษัทจะส่งรายงานผลการด า เนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคุม และดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการ  

กรรมการตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมติั
เร่ืองท่ีกรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบริหารเสนอ โดยมีการก าหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ หากมีวาระพิจารณาเร่ืองพิเศษ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นคร้ังๆ ไป เลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุม
พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วนัท าการ เพื่อให้คณะกรรมการ
ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  

เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หน้าท่ีจดัท ารายงานการประชุม โดยเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกต้อง  ทั้ งน้ี กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม
ใหมี้ความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้ 
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รายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองแล้วจะถูกจดัเก็บไวอ้ย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร
ชั้นความลบัของบริษทั ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั 

5.18  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดมี้การประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย 

5.19 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร และจดัท าคู่มือ
การบริหารความเส่ียงเพื่อใหทุ้กหน่วยงานน าไปใชเ้ป็นเเนวทางในการจดัการบริหารความเส่ียง  

5.20  คณะกรรมการดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
รายการเก่ียวโยงกนัเกิดข้ึน โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง และหากตอ้งมีการลงคะแนน
เสียงในวาระนั้นๆ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. และ
เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

5.21  ในการดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายใน ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูล
ภายใน น าขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง และห้ามท าการซ้ือขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เเละห้ามซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน  

5.22  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของของตนเอง
และบุคคลที่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 
(ฉบบัประมวลแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปี 2551) เป็นประจ าทุกปีและ/หรือ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

5.23  คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการไวช้ดัเจน 

5.24  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแนวทางของ ตลท. 
เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

5.25  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุด
ขององคก์รโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามแนวทางของ ตลท. 

5.26  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา มีหน้าท่ีพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทั และบริษทัย่อย พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูเ้หมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการของบริษทัย่อย ทั้งน้ี โครงสร้างคณะกรรมการตอ้งมีความหลากหลายทางด้านทกัษะ วิชาชีพ  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นตน้ รวมทั้งท าหน้าที่คดัเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบติั
เหมาะสมต่อคณะกรรมการ เพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัต่อไปในอนาคต 

 นอกจากน้ี ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมีหนา้ท่ีจดัท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนด
คุณสมบติัและทกัษะของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นธุรกิจโรงแรม ดา้นบญัชีการเงิน 
ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ และดา้นกฎหมาย โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ 
และใชฐ้านขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่  
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5.27  ประธานกรรมการของบริษทัมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ อยา่งไรก็ตาม ประธานกรรมการของบริษทั
มิไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานประจ าของบริษทั 

5.28  ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยมีบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี
แบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างความสมดุลระหวา่งการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการ 

5.29  คณะกรรมการก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กลต. และเปิดเผยไว้
ใหเ้ป็นท่ีทราบไวใ้นรายงานประจ าปี 

5.30  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการถ่วงดุลอ านาจของกรรมการ ดงัน้ี  
- คณะกรรมการตอ้งประกอบไปด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหารไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

- คณะกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
5.31  คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน 

และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั         
มีคุณสมบติัตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด อย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
มีเลขานุการ 1คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร 
 2) ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี อยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่
คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
 3) มีการเปิดเผยประวติัและคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 
 4) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 4 คร้ัง และเปิดเผยจ านวนคร้ัง
ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปี 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ: 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4. พิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง เลือกกลบัเขา้มาใหม่ และเลิกจา้ง 
เพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชีและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

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

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6 จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้า ท่ี

ตามกฎบตัร (Charter) 
8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีไดรั้บมองหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าค ัญต่อฐานะการเงินและผลการด า เนินงานของบริษ ัท 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
10.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ     
ในการด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชักช้า 
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นให้แก่ส านักงานหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีถึงพฤติการณ์อนัควร
สงสัยท่ีต้องแจ้งดังกล่าว และวิธี เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์นั้ น ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
1)  บริษทัก าหนดให้มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระเป็นส่วนใหญ่ มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษทั
อย่างสม ่าเสมอเพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งสามารถปฏิบตัิหน้าที่และ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 

2)  ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีโดยครบรอบ
ออกตามวาระในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ทั้งน้ีเม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจจะไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได ้

3)  ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าปีละ 2 คร้ัง และเปิดเผย
จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ: 
1. เสนอนโยบายและวธีิการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน 
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย 

ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัก่อนน าเสนอขออนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 

3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษทั รวมทั้งคณะจดัการของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัชั้นน าอ่ืนๆท่ีประกอบธุรกิจ
อยา่งเดียวกนัเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 

4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
1)  บริษทัก าหนดให้มีกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธาน

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 1 คน และสมาชิกคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดยทุกคน
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตอ้งมีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล  สามารถปฏิบตัิหน้าที่และ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ มีความเป็นกลาง
ในการสรรหา และคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดรั้บการเสนอช่ือให้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทน
กรรมการท่ีหมดวาระหรือกรณีอ่ืนๆ 

2)  ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี              
โดยครบรอบออกตามวาระในวนัประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี ทั้ ง น้ีเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ
ก็อาจจะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได ้

3)  ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่น้อยกว่าปีละ 4 คร้ัง และ
เปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปี 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ: 

1.  ก าก ับดูแลการด า เ นินงานของบริษ ัท การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และ       
การปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 

3.  พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

4.  พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
5.  พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
6.  พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และจดัท าแผนในการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
7.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

เป็นประจ า เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทัแต่งตั้งแผนกบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงจากฝ่ายปฏิบติัการ 1 ท่าน ฝ่ายการศึกษา 1 ท่าน และส านกังานส่วนกลาง 2 ท่าน 
เพื่อท าหน้าที่บริหารความเส่ียงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปัจจยัความเส่ียง
ทั้งทางดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) ดา้นการปฏิบติังาน (Operation Risks) ดา้นการเงิน (Financial Risks) และ
ด้านทางการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งน้ีแผนกบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีจดัท ารายงาน
การบริหารความเส่ียง และน าเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงทุกไตรมาส นอกจากน้ี แผนกบริหารความเส่ียงไดจ้ดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงส าหรับ
พนกังานระดบัหวัหนา้งานในโรงแรมทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดและนโยบายการบริหารความเส่ียง
ทัว่ทั้งองคก์ร 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2551 ซ่ึงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ในการจดัท าและเก็บรักษาเอกสารต่างๆให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั และ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 

จริยธรรมทางธุรกจิของบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ โปร่งใส ความซ่ือสัตย์

สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริญเติบโต และความมัน่คงของกิจการ การมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม ความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) จึงก าหนดจริยธรรมทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 

จริยธรรมทางธุรกจิ 
1. ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใสโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบ

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ ผูล้งทุน รวมทั้งสร้างความกา้วหนา้และเติบโตมัน่คง 

2. ปรับปรุงการบริหารจดัการกระบวนการ และการปฏิบติัต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 

3. ปฏิบตัิตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบติัที่ดีเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูล

ทางการเงิน 

4. รับผิดชอบต่อสังคมทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเขา้ไปมีส่วนร่วม

ตามสถานภาพของบริษทั 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
1. ความรับผดิชอบต่อองค์กร    
1.1  ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั    
1.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น    
1.3  ปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบติัที่ดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน และแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.4  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์
ของบริษทั    

1.5  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระท า
การใดๆ ท่ีจะน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม    

1.6  ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษทัรวมทั้งขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผล
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ    

2. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น    
2.1  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2.2  รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั    
2.3  ก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 
2.4  ก ากบัดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลที่ส าคญัของบริษทัและการปฏิบติัอ่ืนๆ

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา     
3. ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย    
3.1  ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั    
3.2  ก ากบัดูแลใหมี้ระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพท่ีดีต่อลูกคา้ และพนกังาน    
3.3  ก ากบัดูแลและส่งเสริมให้บริษทัปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัที่ดี

อย่างเป็นธรรม     
3.4  ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนบัสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 

เพื่อเป็นการใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง    
3.5  สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อได ้      
3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม หรือ

ขอ้ก าหนดต่างๆ    
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3.7  ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน ส่ิงแวดล้อม 
สถาบนัการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่   

3.8  สร้างจิตส านึกให้พนกังานของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งสร้างความเขา้ใจกบัสังคมชุมชนในบริเวณท่ีบริษทัตั้งอยู ่เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั    

3.9  ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  
3.10  รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั    
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล    
4.1  ดูแลและควบคุมขอ้มูลภายในของบริษทั  และไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั

ต่อบุคคลภายนอก    
4.2  เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีก าหนด 
4.3  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้งจากต าแหน่งหน้าท่ีและขอ้มูลอนัเป็นความลบั

ของบริษทั    
4.4  ระมดัระวงัในการท ารายการระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั

เป็นส าคญั และตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการและขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยง
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด    

4.5  กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการพิจารณาตดัสินใจ และตอ้งออกจากท่ีประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว 

4.6  ไม่เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนที่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั เวน้แต่
จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
 1. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น    
1.1  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

1.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจในการด าเนินการใดๆดว้ยจิตอนับริสุทธ์ิ 
(good faith) และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

1.3  ไม่บริหารองคก์รอยา่งขาดความระมดัระวงัหรือขาดความย ั้งคิด  
1.4.  เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและ

การพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
1.5  ปฏิบตัิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทกัษะการบริหารจดัการอย่างเต็มความสามารถ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษทั 
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1.6  จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัเส่ือมค่าผดิปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.7  รายงานสถานะและผลการด า เนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริง

ต่อคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
1.8  ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง พวกพอ้ง และผูอ่ื้น 
1.9  แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กร

ทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
1.10  ไม่ด าเนินการใดๆในลักษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ก ับบริษ ัท

โดยมิไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบ 
1.11  ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 
1.12  ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 
2. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า    
2.1  สนองความตอ้งการของลูกคา้ / ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและบริการท่ีดีเลิศ 
2.2  ก าหนดระดบัคุณภาพของสินคา้และการบริการให้เป็นท่ียอมรับไดแ้ก่ลูกคา้ 
2.3  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้ และบริการอย่างครบถว้น

ถูกตอ้งเป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
2.4  ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
2.5  ไม่ส่งมอบสินคา้และการบริการให้แก่ลูกคา้ทั้งๆท่ีรู้วา่สินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย 

หรืออาจเกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐานตกถึงมือลูกคา้ 
2.6  จดัระบบการบริการลูกคา้ ให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้

โดยสะดวก และก าหนดใหมี้การด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
2.7  พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้ต ่า สุดแต่ย ังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ

ท่ีได้มาตรฐานตลอดเวลา 
2.8  รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น ามาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง

และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
2.9  แสวงหาวธีิการต่างๆ เพื่อเป็นการใหบ้ริการต่อลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
2.10  ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือสัญญาต่างๆ ท่ีมีกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
2.11  หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงใดๆ  กบัลูกคา้ได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบ

ล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 
2.12  จดัใหมี้ระบบท่ีใหค้วามปลอดภยัต่อลูกคา้ เช่นระบบป้องกนัอคัคีภยั ป้องกนัการถูกโจรกรรม 
2.13  ไม่ควรคา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่ก าหนดเง่ือนไข

การคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
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3. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน   
3.1  ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน

ของพนกังานแต่ละคน 
3.2  ส่งเสริมพฒันา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนกังาน ให้มีความกา้วหนา้ และความมัน่คง

ในอาชีพ 
3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบริษทั 
3.4  ดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามยั และการกระท า

ดว้ยความสุจริต 
3.5  การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรมและ

กระท าดว้ยความสุจริต 
3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆเก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน 
3.7  บริหารงานพนกังานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆโดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกตอ้งซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
3.8  ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และให้ความเคารพต่อสิทธิหนา้ท่ี

ส่วนบุคคล 
4. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้   
4.1  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์การใชเ้งิน 

การช าระคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค  ้าประกัน และเ ร่ืองอ่ืนใดที่ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ี 
กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบเจรจากบัคู่คา้และเจา้หน้ีเป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

4.2  ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3  ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าหรือเจ้าหน้ี 

ถ้าหากว่ามีขอ้มูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนั
แก้ไขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

4.4  รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
5. ความรับผดิชอบต่อการแข่งขันทางการค้า 
5.1  แข่งขนัทางการคา้ขายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
5.2  ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

ผดิกฎหมาย 
5.3  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆโดยปราศจากความจริงและ

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

การปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 
6.5  ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง

และจริงจงั 
6.6  ปฏิบตัิหรือควบคุมให้มีการปฏิบตัิอย ่าง เค ร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
6.7  ไม่น าเงินของผูถื้อหุน้ไปสนบัสนุนทางการเมือง 
จรรยาบรรณของพนักงาน 
ความรับผดิชอบของพนักงานต่อบริษัท 
1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เพื่อความกา้วหนา้และความมัน่คง

ของบริษทัและตวัพนกังานเอง 
2.  ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกนัในหมู่พนกังาน 

ร่วมกนัท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  เอาใจใส่และปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของบริษทัดว้ยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษทัให้มีคุณภาพ 

มีประสิทธิภาพ มีก าไรและพฒันาบริษทัไปสู่ความเป็นเลิศ 
4.  ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบ ารุงรักษาไม่ให้เส่ือมค่าปกติหรือสูญหาย 

รวมทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
5.  รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
6.  ร่วมมือและช่วยเหลือในการท างานกบัผูร่้วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษทั และเคารพ

ในสิทธิของพนกังานอ่ืนท่ีร่วมบริษทัเดียวกนั 
7.  เอาใจใส่และช่วยเหลือด าเนินการใดๆที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี

ในการท างานใหมี้ความสะอาดปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 
8.  ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมาย

ของบริษทัเป็นส าคญั 
9.  ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั/ผูบ้ริหาร และเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซ่ึงความจริงและไม่เป็นธรรม 
10.  แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร หากพบวา่มีการกระท าใดๆในบริษทัโดยมิชอบหรือผดิกฎหมาย 
11.  ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ่ื้น โดยมิชอบ 
12.  ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 
13.  เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและ

การพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
14.  ไม่รับของขวญัในมูลค่าท่ีเกินกวา่ 2,000 บาทโดยปราศจากเหตุผล 
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ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้ งท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน                      
ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียของบริษทั จึงไดก้ าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูล
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เเละทั่วถึง ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความส าคัญและยึดถือปฏิบัติ                   
อยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด ในส่วนของงานนกัลงทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์
เพื่อติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน สถาบนัการเงิน รวมทั้งนกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของนายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงิน  

ผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th เเละ              
ของบริษทัท่ี www.dusit.com/investor  
 กรณีท่ีนักลงทุนเเละผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยเเละตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงัหน่วยงาน
นกัลงทุนสัมพนัธ์ โทรศพัทห์มายเลข  +66 2 200 9999 ต่อ 3671 หรืออีเมลล:์ ircontact@dusit.com  
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั เเละคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 

คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหา และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั บริหารจดัการ
ผา่นคณะผูบ้ริหารโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
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 
5. พิจารณาอนุมตัิงบประมาณด าเนินงาน  งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจ าปี และโครงการลงทุน

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
6. ติดตามผลการด าเนินงาน  และฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
7. พิจารณาอนุมติัรายการเก่ียวโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

และ อ่ืนๆ  ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

http://www.set.or.th/
http://www.dusit.com/investor
mailto:ircontact@dusit.com
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8. พิจารณาอนุมติัเร่ืองการก่อหน้ี  ภาระผกูพนั  และการค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
9. พิจารณาเร่ืองขอ้พิพาท  และคดีความต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
10. พิจารณาอนุมติัแผนก าลงัคนประจ าปี  วงเงินการจ่ายโบนสั  และการข้ึนเงินเดือนประจ าปี ของบริษทั

และบริษทัย่อย 
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 รวมทั้ งการจัดสรรเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
19. พิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารน าเสนอ ตลอดจนเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
20. คณะกรรมการตอ้งประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีคณะกรรมการ

มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
21. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด  ปฏิบติัการอยา่งหน่ึง

อย่างใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบหมายเพื่อให้
บุคคลมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร          
ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบหมายนั้นๆได้เม่ือ
เห็นสมควร ยกเวน้รายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและรายการเก่ียวโยงจะต้องปฏิบติัตาม
ประกาศและขอ้ก าหนดของ กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบติังานต่างๆ 
โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ซ่ึงการมอบอ านาจนั้น           
ตอ้งไม่เป็นรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
อ่ืนใดท ากบับริษทัหรือบริษทัย่อย  ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 

22. กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตอ้งลงมติใหง้ดออกเสียง และออกจากท่ีประชุม 
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23. กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้ง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

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 าปีของบริษทั 
(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
หนา้ท่ีได ้และใหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว 

ให้ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานุการบริษัทต่อส านักงานภายใน 14 ว ันนับแต่ว ันท่ีจัดให้มี
ผูรั้บผดิชอบในต าแหน่งดงักล่าว และใหแ้จง้ใหส้ านกังานทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ดว้ย 

วาระการด ารงต าแหน่ง  เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) หมวดท่ี 4 
คณะกรรมการ ขอ้ 14 ถึงขอ้ 18 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
1. มีหน้าท่ีในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดูแลการด าเนินงานของบริษทั ให้บรรลุวตัถุประสงค์    

ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และควบคุมให้การประชุม

ดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามพรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั และพรบ.หลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท
มีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงเท่ากนั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  
จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2542 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระ             

การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556  
มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางปราณี ภาษีผล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกท่านหน่ึง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2556 จนถึง เมษายน 2559 ท าใหปั้จจุบนับริษทัมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน 

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ 11/11 
3. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการตรวจสอบ 11/11 
4. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 5/6 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 6/2556 มีมติทบทวนกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีขอ้ความรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน 
และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
และมีคุณสมบติัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด อยา่งนอ้ย 1 คน
ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน 
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

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

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง เลือกกลบัเขา้มาใหม่ และเลิกจา้ง 
เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี   
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ              
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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6. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) อยา่งเพียงพอ 
7. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6 จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี  
ตามกฏบตัร (Charter) 
8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ       
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมองหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

10. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข ้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั                       
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
10.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
10.3 การ ฝ่ า ฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์และตลาดหล ักทรัพย ์ ข ้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์
 11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ     
ในการด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์
ดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า 
และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังานหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และผูส้อบบญัชีทราบ ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับแจง้จากผูส้อบบญัชี ถึงพฤติการณ์อนัควรสงสัย
ท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวิธีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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อ านาจหน้าที ่
1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษทัหารือหรือตอบค าถาม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. สามารถขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั หรืออาจจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกได้

หากมีความจ าเป็น 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี อยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว ้นแต่
คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิด

ท่ีกระท าดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ีการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บริษทั

แจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าว
ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ทราบดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตอ้งอยูรั่กษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง  เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบ
มีจ านวนครบตามก าหนด  โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
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การประชุม และองค์ประชุม 
ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง 
ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุม
เร็วกวา่นั้นก็ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียง
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอ โดยไดร้ายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเร่ืองความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของปี 2556 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2556 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 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

บริษทัก าหนดใหมี้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษทั
อย่างสม ่าเสมอเพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งสามารถปฏิบตัิหน้าที่และ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1.  เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั
และบริษทัยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน 
2.  เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งท่ีเป็น
ตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัก่อนน าเสนอขออนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 
3.  พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งคณะจดัการของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัชั้นน า
อ่ืนๆท่ีประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนัเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 
4.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอ านาจเรียก 

สั่งการให้ฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษทัที่เก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจ าเป็น นอกจากนั้ นในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี   
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ 
หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีโดยครบรอบออก
ตามวาระในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ทั้งน้ีเม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจจะไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิด

ท่ีกระท าดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการ

บริษทั ทั้งน้ีการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
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ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต าแหน่งทั้ งคณะ ให้กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ  
ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามก าหนด  โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                      
อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีตนแทน 
การประชุม และองค์ประชุม 
 ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรือ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นวา่จ าเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามตอ้งจดัให้มีการประชุมไม่นอ้ยกวา่
ปีละ 2 คร้ัง 
 ในการเรียกประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือ
เลขานุการกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แจง้ไปยงั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุม
โดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุม
ไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็น
องคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหก้รรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึงให้มีเสียง    
หน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้นๆ 

ในปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมสม ่าเสมอ และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  ากดั  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด
แต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 5/2556 วนัที่ 9 
สิงหาคม 2556 มีมติอนุมตัิจดัตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดยก าหนดให้คณะกรรมการ
สรรหาเดิมเป็นคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาทั้งชุด 
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รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาในปี 2556 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล
และสรรหา 

2 / 2 

2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 2 / 2 
3. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 2 / 2 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

บริษัทก าหนดให้มีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธาน
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 1 คน และสมาชิกคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดยทุกคน
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตอ้งมีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น 
รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา และ
คดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดรั้บการเสนอช่ือให้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการท่ีหมดวาระ
หรือกรณีอ่ืนๆ 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  ก าก ับดูแลการด า เ นินงานของบริษ ัท การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และ       
การปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 
3.  พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
4.  พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
5.  พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
6.  พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และจดัท าแผนในการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
7.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
เป็นประจ า เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีอ านาจเรียก
สั่งการให้ฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษทัที่เกี่ยวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจ าเป็น นอกจากนั้ นในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ
อ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหป้ระธาน และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีโดยครบรอบออก
ตามวาระในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ทั้งน้ีเม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจจะไดรั้บการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งต่อไปได ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างตน้ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาพน้จาก
ต าแหน่งเม่ือ 

1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิด

ท่ีกระท าดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน

กรรมการบริษทั ทั้งน้ีการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบรรษทัภิบาล

และสรรหาท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งอยูรั่กษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาวา่งลง  เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
เพื่อให้กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีจ านวนครบตามก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบรรษทัภิบาล
และสรรหา อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาท่ีตนแทน 
การประชุม และองค์ประชุม 

ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา
หรือประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามตอ้งจดัให้มี
การประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง 
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ในการเรียกประชุมกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
หรือเลขานุการกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
แจง้ไปยงักรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาควรจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา

มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือ            
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนหน่ึงให้มีเสียง
หน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้นๆ 

ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อบงัคบัว่าด้วยคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลและสรรหาไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  ากดั 
คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รายช่ือและต าแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษทัมีดงัน้ี 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
จ านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ทั้งน้ี ก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

 

ล าดับที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง 
1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ ปิยะอุย ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
3. นายชนินทธ์  โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร 
4. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการบริหาร 
5. ร.ต.ท.ฉตัรชยั  บุณยะอนนัต์ 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 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย          

ที่เกินกว่างบประมาณที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมตัิต่อการพิจารณา
ใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการ 

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

2.8 เร่ืองต่างๆ ท่ีคณะบริหารน าเสนอ 
3. เสนอรายละเอียด หลกัเกณฑ์ การจ่ายเบ้ียประชุม และเงินบ าเหน็จกรรมการ รวมทั้งการจดัสรร

เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
4. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คณะกรรมการบริหารตอ้งประชุมอยา่งน้อยปีละ 6 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็น            
องคป์ระชุม 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. พน้จากต าแหน่งกรรมการ  และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั 
2. ยืน่ใบลาออก 
3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกผูซ่ึ้งมีคุณสมบตัิเหมาะสม

เขา้เป็นกรรมการบริหารแทน 
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 

 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินและ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าว  

ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ และนางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบ
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงิน และเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีคุณวุฒิการศึกษา การอบรม และประสบการณ์
ท างานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. ด้านการบริหารงาน      

1.1 ก าหนดเป้าหมาย/(Goal)  นโยบาย/(Policy)  และแผนงาน/(Business plan) ของบริษทั น าเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

1.2 ควบคุมดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
จากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
โดยสามารถเพิ่ม 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 บริหารงานภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
2. ด้านบัญชี และการเงิน 

2.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินของบริษทัร่วมกบัหวัหนา้ฝ่ายปฏิบติัการทางการเงิน (CFO) 
ตามความเหมาะสม และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผน 

2.2 ก าหนดใหฝ่้ายบญัชีมีระบบบญัชี  และรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
2.3 ก าหนดให ้CFO มีการจดัท าการวเิคราะห์ทางการเงินเพื่อใชใ้นการประเมินผลการด าเนินกิจการ   
2.4 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน  การประเมินความเส่ียง  การจดัการเพื่อลดความเส่ียงท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง      
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 อนุมติัค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจการโดยตรงในส่วนท่ีเกิน 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ร่วมกบั CFO 
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 ในการควบคุมดูแลรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการ 
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3. ด้านการจัดซ้ือ 
3.1 ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการจดัซ้ืออยา่งรัดกุม และโปร่งใส โดยจะตอ้งจดัใหมี้การประกวดราคา 

การเทียบราคา โดยมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายเขา้ร่วมเปิดซอง หรือต่อรองราคา 
3.2 ควบคุมดูแลและตรวจสอบใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

4. ด้านบุคลากร 
4.1 คดัเลือกบุคลากรระดบัผูบ้ริหารโดยใหมี้คุณสมบติัและความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
4.2 จดัสายงานการบริหารที่เหมาะสม  ก าหนดผูรั้บผิดชอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร            

อย่างชัดเจน 
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   
5.6 ท าวิจยัการตลาดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อน ามาประเมินผลแก้ไขขอ้บกพร่อง เพื่อให้สนอง                       

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
5.7 ประสานงานกบัหน่วยราชการในการมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศ   
6.1 ก าหนดนโยบายให้มีการศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือพฒันาเทคโนโลยีท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มีประสิทธิภาพ

ในการท างาน และบริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทั 
6.2 ก าหนดใหมี้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์รอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

7. เร่ืองอืน่ๆ  
7.1 พิจารณาโครงการลงทุน และ/หรือ ขยายกิจการของบริษทั และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 
7.2 ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

อย่างไรก็ดี อ านาจของกรรมการผูจ้ดัการจะไม่รวมถึงรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือรายการใด              
ท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการผูจ้ดัการมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
ขดัแยง้กบับริษทัหรือบริษทัย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการ              
ในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั
รายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติของบริษทัท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบ ัติงานของตนเองเ ป็นประจ าทุกปีตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองจะก าหนดให้กรรมการ
แต่ละท่านเป็นผูก้รอกแบบประเมิน โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมินผลคือ น าคะแนนเฉล่ียของแต่ละหัวขอ้
มาค านวณผลคะแนนเฉล่ียรวม และแจง้ผลการประเมินท่ีได้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป 

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าปี 2556 คณะกรรมการมีความเห็นวา่มีการด าเนินการ
ในเร่ืองต่างๆ อยูใ่นระดบั ดี 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป 
ผลการประเมินปี 2556 อยูใ่นระดบั ดี 

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองแลว้ ผลการประเมิน
ปี 2556 อยูใ่นระดบั ดี 

3. คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองแล้ว 
ผลการประเมินปี 2556 อยูใ่นระดบั ดี 

การประเมินของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร

สูงสุดขององคก์รโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผลการประเมินปี 2556 อยูใ่นระดบั ดี 
การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวชิาชีพของคณะกรรมการ 

ในปี 2556 กรรมการท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพ สรุปไดด้งัน้ี 

กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 
นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ - การประเมินระบบการควบคุมแบบ 

COSO - ERM ของแต่ละระบบงาน 
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน 
COSO 2013 

- สภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 
- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

นางปราณี ภาษีผล Sustainable Accounting สภาวชิาชีพบญัชีฯ 

นางสินี เธียรประสิทธ์ิ CG Forum 2/2556 เร่ือง Board 
Monitoring – how to build the spirit of 
good CG 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
(1) กรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษทัมี 5 ท่าน ดงัน้ี  
1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ 
3. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ 
4. นางปราณี ภาษีผล 
5. นายสรดิษ วญิญรัตน์ 

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ 
o คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
ตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
บริษทัไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดย หากถือหุ้นบริษทั ตอ้งถือหุ้น

ไม่เกิน 0.5 % ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย ส่วนคุณสมบติัขอ้อ่ืนใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
การคดัเลือกกรรมการอิสระไดก้ าหนดใหผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทั้ ง น้ี จะต้องไม่ข ัดกับข้อก าหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. 
เม่ือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือใหบ้ริการทางวชิาชีพกบับริษทั 

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 12 ท่าน และผูบ้ริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์6 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามหัวขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทั และ 
8.2 ผูบ้ริหาร 
 หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

o คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน 
o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ 
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ านวน 3 ท่าน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัของบริษทัและ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัจดทะเบียน และเป็นผู เ้สนอชื่อผู ้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื ่อให้ได้
กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะน าเสนอรายช่ือ
กรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ต่อไป 
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จ านวนกรรมการทีม่าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถ่ือหุ้นบริษัทเกนิกว่าร้อยละ 10 รวมผู้ทีเ่กีย่วข้อง มีดงัน้ี  
1. กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ์  ปิยะอุย  และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีจ  านวน 3 คน ไดแ้ก่ ท่านผูห้ญิงชนตัถ์  ปิยะอุย 

นายชนินทธ์ โทณวณิก และ นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
 2. PIONEER INETWORK LIMITED มีจ  านวน 1 คน ไดแ้ก่ นายเคน็เน็ท  กอศิริโสภณ 

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการสรรหา

เป็นกรรมการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอเร่ืองดงักล่าวตอ้งมีสัดส่วน
ของการถือหุน้หรือถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

การแต่งตั้งกรรมการผ่านทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนคร้ังเดียวเต็มตามจ านวน

กรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าว
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3.  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผูใ้ด
ผูห้น่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 
บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้ งผู้บริหารระดับสูง 
ในการสรรหาผูบ้ริหารระดับสูงตั้งแต่ผูจ้ดัการโรงแรมข้ึนไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณา

เบ้ืองตน้ ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั เขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 (1) กลไกในการก ากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติ

โดยคณะกรรมการ 

 - การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 หากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท ารายการใดๆ บริษทัตอ้งดูแลรับผิดชอบด้วย  ดงันั้น บริษทัจึงส่งตวัแทน

กรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัย่อยเพื่อควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

ของบริษทั ทั้ งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษัทย่อยเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทั เพื่อให้บริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี และก่อนท่ีกรรมการตวัแทนจะไปลงมติ 

หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  

 นอกจากน้ี ตอ้งดูแลรายการเก่ียวโยงหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเขา้เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั กรรมการตวัแทนดงักล่าว

จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลและแจง้บริษทั และก ากบัดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมด าเนินการให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

 ทั้งน้ี การส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและตอ้งไดรั้บมติอนุมติั

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 - การก ากบัดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการต่างๆ ของบริษัทย่อย 

  1. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบทาน

ให้บริษทัและบริษทัย่อยมีรายงานทางการเงินที่จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และเป็นที่เช่ือถือได้ เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

  2. การท ารายการกบับุคคลเกีย่วโยง  

  การท ารายการกับบุคคลเก่ียวโยง บริษัทย่อยต้องให้บริษัทอนุมัติรายการดังกล่าวและปฏิบัติ

ให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคา หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบั

เจา้หน้าท่ีของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในว่าเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

ถูกตอ้งแลว้ 
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  3. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

  บริษทัได้ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นรายการ

ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั และตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  4. การท ารายการส าคัญอืน่ 

  การท ารายการส าคญัอื่น บริษทัย่อยจะปฏิบตัิให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

และมีการขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

 - การก าหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย 

  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผล                 

อย่างอิสระเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทาน

ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ  ส าหรับการตรวจสอบบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ได้ท าการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงินเป็นหลัก รวมถึงการสอบทานรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนัตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยวา่สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น

ของบริษทัและบริษทัย่อย อนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอย่างเพียงพอ 

 - กลไกอื่นๆ 

  กลไกอื่นๆในการก าก ับดูแลบริษทัย่อย เช่น การอนุมตัิการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทัย่อย 

ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษัทย่อย และปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 (2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกบัผู้ถือหุ้นอืน่ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  - ไม่มี - 
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9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ขอ้มูลภายในท่ีส าคญัจะถือเป็นเอกสารลบัไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เช่น              

ผูต้รวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นเฉพาะเร่ือง และในเวลา

ที่เหมาะสมเท่านั้น และห้ามผูบ้ริหาร กรรมการและพนกังานผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลลบัภายในของบริษทัไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด โดยใช้วิธีพิจารณาลงโทษเป็นกรณีไป หากมีขอ้มูลท่ี

ไม่โปร่งใสร่ัวไหลออกไป ส าหรับพนกังานสามารถเเจง้เบาะเเสไดท่ี้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับบุคคลภายนอกสามารถเเจ้งได้ท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวบ้นเวบ็ไซต ์www.dusit.com/investor หวัขอ้ การแจง้เบาะแส 

นอกจากน้ี ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที่ทราบขอ้มูลภายใน น าขอ้มูลดงักล่าว

ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง และห้ามท าการซ้ือขายหลักทรัพย์

โดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เเละห้ามซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน 

บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารท่ีอยู ่4 อนัดบัรองจากกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งกรรมการผูจ้ดัการรายงาน

การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากน้ี ไดมี้การรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยใ์น บมจ. ดุสิตธานีของกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพนัธ์

เป็นประจ าทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dusit.com/investor
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ปี 2556 บริษทัช าระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ คือ บ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 

เอบีเอเอส คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 3.96 ลา้นบาท 

2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  

-  Isla Lipana & Co. (บริษทัสมาชิกในเครือข่ายของPricewaterhouseCoopers), Makati City, Philippines 

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 665,500 เปโซ 

-  PricewaterhouseCoopers, Male, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 8,000 เหรียญสหรัฐ 

-  PricewaterhouseCoopers Zhang Tian LLP, Shanghai, People’s Republic of China คิดเป็นมูลค่า

รวมทั้งส้ิน 308,000 หยวน 

 ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่  

 บริษัท 
- ค่าท่ีปรึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานการบญัชี เร่ืองภาษีเงินได้ ซ่ึง PricewaterhouseCoopers 

Legal & Tax Consultants Ltd. ประเทศไทย ไดใ้ห้บริการและบริษทัไดช้ าระค่าบริการจ านวน 
300,000 บาท แลว้ 

- ค่าท่ีปรึกษาด้านภาษีส าหรับร่างสัญญารับบริหารโรงแรมในต่างประเทศ ซ่ึง Pricewaterhouse 
Coopers Ltd., Nairobi, Kenya ได้ให้บริการและบริษทัได้ช าระค่าบริการจ านวน 8,000 
เหรียญสหรัฐ แลว้ ในปี 2556 และจะตอ้งช าระในปี 2557 อีก 2,000 เหรียญสหรัฐ 

 บริษัทย่อยในประเทศ – ไม่มีค่าบริการอ่ืน 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
DMS Property Investment Private Limied มีค่าบริการอ่ืน คือ ค่าสอบทานการค านวณภาษีเงินได้

ส าหรับงบการเงินงวดสามเดือน ตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองภาษีเงินได้ เพื่อการจดัท างบการเงินรวม  
ซ่ึง PricewaterhouseCoopers, Male, Republic of Maldives ไดใ้หบ้ริการและไดช้ าระค่าบริการจ านวน 1,400 
เหรียญสหรัฐ แลว้ ในปี 2556 
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9.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในปี 2556 บริษัทมีการปฏิบ ัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีส าหรับบริษ ัทจดทะเบียน

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์โครงการส ารวจการก ากับดูแล

กิจการบริษทัจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในเร่ืองอื่นๆ 

นอกจากเร่ืองท่ีเปิดเผยไวข้า้งตน้ ดงัน้ี 

1.  บริษทัจดัให้มีผูส้อบบญัชีอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นและ

เปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  

 2. บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 

 3. กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดก้ล่าวถึงนโยบายดา้น CSR ในสารจากกรรมการ

ผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 ในเร่ืองการก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดย่อย บริษทัก าหนด

ไวว้่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการตรวจสอบ

มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี อยู่ในต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็น

เป็นอย่างอื่น ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีโดยครบรอบออกตามวาระในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ทั้งน้ี

เม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได ้ 

 คณะกรรมการเห็นว่าเงื่อนไขด้านเวลาไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ แต่จะ

พิจารณาจากความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ รวมทั้งคุณสมบตัิตามขอ้ก าหนดหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเกณฑ์ 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
10.1 นโยบายภาพรวม CSR ของบริษัท 

ในฐานะองคก์รท่ีเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและขยายธุรกิจสู่ระดบันานาชาติ จึงด ารงตนเป็นองคก์รธุรกิจและผูใ้ห้บริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมควบคู่ไปกบัการพฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ยิ่งไปกวา่นั้นยงัมีนโยบาย
ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ดว้ยความเช่ือมัน่ว่าการเติบโตโดยค านึงถึงผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบอย่างรอบดา้น จะน ามาซ่ึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในอนาคต สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัท่ีจะมุ่งสร้างสรรค์บริการอย่างไทยอันทรงคุณค่า ต่อยอดการพัฒนา

ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ  
เพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าว จึงเป็นภารกิจของบริษทัท่ีจะตอ้งประกอบกิจการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม
อย่างรอบด้าน และมีส่วนร่วมเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อมของประเทศ ซ่ีงปรากฏเป็นหลกัการในการประกอบกิจการโดยสรุปดงัน้ี 
- ประกอบธุรกิจโดยยึดหลกัความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมการประกอบกิจการ

ด้วยความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค ้า เจ้าหน้ี รวมถึงสังคม ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงทางเศรษฐกิจและความย ัง่ยนืของธุรกิจ 

- ต่อตา้นและไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
- เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน  

ใหค้วามส าคญัต่อสวสัดิภาพ ความปลอดภยัในการท างานและสุขอนามยัของบุคคล ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม 
โดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์

- ยึดมัน่ในพนัธสัญญาท่ีจะส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึง 
ความปลอดภยั สุขอนามยัและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั  

- บริษทัเล็งเห็นว่าความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้มถือเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารจดัการโรงแรม 
โดยถือเป็นภารกิจท่ีจะค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรวมถึงเสริมสร้างความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองกบัชุมชน
และสังคมโดยรอบเพื่อความย ัง่ยนื 

- ยดึมัน่และบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และก าหนดใหมี้การทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
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10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 (1) กระบวนการจัดท ารายงาน 

บริษทัไดจ้ดัท ารายงานโดยรวบรวมขอ้มูลจากแนวนโยบาย คู่มือ รวมถึงการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริง ในดา้นต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้ม กล่าวคือ คู่คา้ พนักงาน ชุมชนและสังคม 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดไปจนถึงส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี เพื่อเน้นย  ้าถึงเป้าหมายขององค์กรท่ีมีต่อสังคม
โดยรวม ในปี 2556 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงานเพื่อความย ัง่ยืน (Sustainability Reporting) 
ตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 ระดบั C และไดรั้บรางวลั CSRI 
Recognition 2013 ประเภทรางวลัทัว่ไป จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม 
(CSRI) ภายใตก้รอบความคิดขององคก์ารแห่งความริเร่ิมวา่ดว้ยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative) 
ซ่ึงเป็นผลจากการจดัท ารายงานโดยให้รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งนโยบายการด าเนินงานเชิงปฏิบติัการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2555 เพื่อเปิดเผยผลกระทบและผลลพัธ์ 
ทั้งเชิงบวกและลบ และแนวทางการจดัการของบริษทัท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี รายงาน
ความย ัง่ยืนซ่ึงให้ขอ้มูลการด าเนินงานตลอดปี 2556 ไดแ้สดงไวใ้นขอ้ 10.6 รายงานความย ัง่ยืน และเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.dusit.com/investor หวัขอ้ รายงานความย ัง่ยนื 

(2) การด าเนินงาน 
(2.1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ของการประกอบกิจการ

ดว้ยความเป็นธรรมทั้งต่อภาครัฐและเอกชน และไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบ
ของนโยบาย แนวทางการปฏิบติังาน และการสนบัสนุนส่งเสริมผา่นการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้พนกังาน คู่คา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบถึงแนวนโยบายของบริษทัในเร่ืองดงักล่าว และยอมรับปฏิบติั
ในทิศทางเดียวกนั ตลอดไปจนถึงกระบวนการประกอบกิจการ และการตดัสินใจในแต่ละขั้นตอนจะมุ่งเนน้ทั้ง
ในบริบทดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบติัต่อลูกคา้และคู่คา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมภายใตก้รอบกติกา
ของการแข่งขนัท่ีเท่าเทียมกนั ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม   
ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย บริษทัไดด้ าเนินกิจการโดยค านึงถึงการประกอบกิจการ
ดว้ยความเป็นธรรมในแง่มุมต่างๆ ดงัน้ี  

- กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งภายในบริษทัจะด าเนินการโดยฝ่ายจดัซ้ือภายใตร้ะเบียบวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง
ท่ีเป็นแบบแผนเดียวกนั ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบเปรียบเทียบราคาอยา่งเป็นระบบ
และน าไปปฏิบติัจริงโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

- บริษทัมีนโยบายหา้มพนกังานรับ หรือเรียกร้องของขวญั เงิน หรือส่ิงอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนหรือคู่คา้
ท่ีร่วมท าธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับอนัเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม  

-  ส่งเสริมใหมี้การร่วมกนัพฒันาสินคา้ บริการ การอบรม รวมถึงการสร้างผลก าไรของทั้งสองฝ่าย 
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-  บริษทัใหค้วามเคารพในสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล ไม่สนบัสนุนการละเมิดลิขสิทธ์ิ

ทุกประเภท และปฏิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่สนบัสนุนให้พนกังานของบริษทั

ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่วา่โดยรูปแบบหรือวธีิการใดๆ 

แนวนโยบายและแนวปฏิบติัในการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมในดา้นต่างๆ ของบริษทัก าหนดข้ึน

โดยความเช่ือมั่นว่าการเจริญเติบโตและการพัฒนาไปข้างหน้าของบริษัทจะด า เนินไปอย่างย ั่งยืน 

หากมีรากฐานท่ีเขม้แข็ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกตอ้ง ชอบธรรม โปร่งใส และเคารพต่อบทบญัญติั

ทางกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(2.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นปัญหาที่บัน่ทอนความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาขององคก์รในทุกระดบั 

ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน และผลประกอบการส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององค์กรและจะ

ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในท่ีสุด บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึง

ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกัน แก้ไข ไม่ส่งเสริมและไม่เก่ียวข้องกับ

การคอร์รัปชัน่ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 จึงมีมติ

อนุมติัการเขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต และอยูร่ะหว่างด าเนินการเพื่อขอรับประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยรวบรวมส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัหรือ

ด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และนโยบายที่เสนอเพิ่มเติม การป้องกัน กลไกการติดตามตรวจสอบ 

รวมถึงการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมการต่อตา้นคอร์รัปชั่น และจะก าหนดให้มีการทบทวน

ความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นประจ าทุกปี  

 (2.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัและให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของมนุษย์ และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานส าคญัของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 

ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคล นบัเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคภายในองค์กร 

เคารพในสิทธิทางการเมืองอนัพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น  

ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อตา้นการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
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- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทไม่มีนโยบาย ไม่กระท าและ

ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่กระท าและไม่สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงานหรือ

การใชแ้รงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย รวมถึงต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก 

- ส่งมอบสินคา้และบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ ศาสนา

อยา่งเท่าเทียมกนั 

- เปิดโอกาสดา้นการจา้งงานบุคคลรวมไปถึงการจา้งงานคนพิการอยา่งเท่าเทียมกนั 

- บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถร้องทุกขใ์นเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยฝ่ายจดัการ

มีพนัธสัญญาในการป้องกนัและก าจดัการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิใหเ้กิดข้ึนได ้

- บริษทัจดัใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรู้และรณรงคใ์นเร่ืองสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน 

ยิ่งไปกว่าน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีการป้องกนัการคุกคามทางเพศภายในองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม และแสดง

ให้เห็นถึงแนวนโยบายท่ีไม่ยอมรับ และไม่ยอมอ่อนขอ้ต่อการคุกคามทางเพศไม่วา่ในรูปแบบใดๆ โดยแสดง

แนวนโยบายและการบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation Manual และจ ากดัความ

การกระท าท่ีถือเป็นการคุกคามทางเพศโดยสรุป ดงัน้ี 

- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเก่ียวกบัเร่ืองเพศอยา่งไม่พึงประสงค ์เช่น 

การวพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบัเร่ืองรสนิยมทางเพศของผูอ่ื้น 

- การกระท าใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองทางเพศที่สร้างความเป็นปรปักษ์ หรือ ข่มขู่ในที่ท  างาน 

หรือการกระท าใดๆ ท่ีเขา้ข่ายไม่พึงประสงค์ในเร่ืองเพศ  การเผยแพร่เร่ืองข าขนัเชิงลามกในสถานปฏิบติังาน 

แสดง  ติดประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาหรือรูปภาพท่ีแสดงถึงการคุกคามทางเพศ 

บริษทัก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้กระท าความผดิในเร่ืองดงักล่าวในระดบัสูงสุด กล่าวคือ เลิกจา้ง และ

ได้จดัให้มีช่องทางในการแจง้เบาะแส ร้องเรียนผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ผูจ้ดัการทัว่ไปของโรงแรม 

โดยขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั 

 (2.4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล

ซ่ึงเป็นรากฐานแนวคิดท่ีบริษทัยึดถือในการปฏิบติัต่อพนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั 
โดยเล็งเห็นว่าสวสัดิภาพและความเป็นอยู่อนัดีของพนกังานคือความเขม้แข็งขององคก์ร การปฏิบติัต่อพนกังาน
และลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกและพลงัในการให้ความร่วมมือ 
และสนบัสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานและให้บริการแก่ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการดงัน้ี 
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- จดัให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานอย่างเหมาะสม 
เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน การจดัให้มีสถานที่ท  างานที่สะอาด
เพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยั 

- พฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้
ผา่นการท างาน การฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ การฝึกฝนผา่นการปฏิบติังานจริง และ
เล่ือนต าแหน่งเม่ือมีผลงานและโอกาสท่ีเหมาะสมอยา่งเท่าเทียมกนั 

- จดัให้มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนท่ีเป็นอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั 

- จดัใหมี้กระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมส าหรับพนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
- จดัให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พน ักงานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ ่อน

ประจ าปี การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี และห้องพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 
ม้ืออาหารในช่วงเวลาปฏิบติังาน สิทธิการเขา้พกัในโรงแรมของบริษทัและโรงแรมในเครือในราคาพนกังาน และอตัรา
ค่าหอ้งพกัพิเศษส าหรับครอบครัวและมิตรสหาย 

- ให้ขอ้มูลส าคญัแก่พนักงานและตวัแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน สถานะ และ
แผนงานในอนาคตของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็นตน้ 

- ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั จดัให้มี
การท่องเท่ียวประจ าปี งานปีใหม่พนกังาน และกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งพนกังาน รวมไปถึงการท าบุญร่วมกนั
หรือท ากิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ เช่น การท าบุญใส่บาตรร่วมกันในเทศกาลสงกรานต์ การจดักิจกรรม
ประดิษฐก์ระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง 

- จดัให้มีการให้รางวลัตอบแทนและแสดงความช่ืนชมในรูปแบบต่างๆ แก่พนกังานที่ท  าหน้าท่ี
ไดเ้ป็นอยา่งดี หรือปฏิบติังานให้บริษทัมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green Employee Award, 
Long Service Award เป็นตน้ 

- จดัสรรสวสัดิการต่างๆ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติ และศาสนา ภายในองค์กร
เพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานและมีความทัว่ถึง 

(2.5)  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 แนวทางปฏิบ ัติด้านความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค มีฐานความคิดมาจากสิทธิของผู ้บ ริโภค 
โดยบริษัทในกลุ่มดุสิตธานี ค านึงถึงสิทธิของผู ้บริโภคหรือลูกค้าเป็นส าคัญ และยึดหลักการบริการ
ดว้ยความรับผดิชอบต่อค ามัน่สัญญาท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ไว ้ โดยมีช่องทางการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ
ท่ีหลากหลาย ลูกคา้จึงมีสิทธิได้รับขอ้มูลเพียงพอที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ สามารถเขา้ถึง
การติดต่อส่ือสารกบับริษทัไดง่้ายและสะดวก และหากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ บริษทัจะรีบด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด 
นอกจากน้ี บริษทัมีระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าท่ี
พิจารณาและจดัการในเร่ืองต่างๆ ในบริษทัให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
เพื่อรักษามาตรฐานการบริการดว้ยปรัชญาการให้บริการของดุสิตท่ีไดป้ฏิบติัต่อลูกคา้ทุกท่านดว้ยความอ่อนนอ้ม
จริงใจ สม ่าเสมอ ท าให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตซ่ึงเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารงานดว้ยคนไทย ไดรั้บการยอมรับ
ในระดบัสากล 
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(2.6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะผูน้ าด้านธุรกิจโรงแรมของเอเชีย เล็งเห็นถึงความส าคญั
ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทั้ งน้ี บริษทัยงัมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือท่ีตั้ งอยู่ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงโรงแรมแต่ละแห่งตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพงดงาม จึงมีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และการจดัการดา้นพลงังานท่ีเหมาะสม เพื่อรักษาสภาพความงดงามของสถานท่ีนั้นๆให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน 
การจดัการส่ิงแวดล้อมของกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารจดัการ
โรงแรมในกลุ่มดุสิต บริษทัไดพ้ฒันามาตรการดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้สูงข้ึนและไดด้ าเนินงานสู่พนัธกิจ 
การเป็นองคก์รผูน้ าดา้นการประหยดัพลงังานและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรม โดยการเขา้ร่วมโครงการ
เอิร์ธเช็ค จดัข้ึนโดย  EC3 Global  ซ่ึงเป็นองคก์รดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  
เอิร์ธเช็ค เป็นโครงการท่ีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงได้รับรองและเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานองค์กรต่างๆ 
มากกว่า 1,300 องค์กรในกว่า 70 ประเทศ เป็นโครงการท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อดูแลส่ิงแวดลอ้มโดยไดรั้บการสนบัสนุน
อยา่งกวา้งขวางในแวดวงวิทยาศาสตร์ระดบัโลก มีการประมาณค่าจากตวัช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้มที่ส าคญั อาทิเช่น 
การใช้น ้ าและพลงังาน ปริมาณการปล่อยของเสีย รวมทั้งสัญญาประชาคมว่าด้วยการรักษาส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับการประยุกต์หลกัการเอิร์ธเช็คมาใช้ในภาคธุรกิจ ทางโรงแรมตอ้งท าขอ้ตกลงในการพฒันาองค์กร 
โดยเปรียบเทียบกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชน และปัจจยัทางสังคม รวมทั้งการอนุรักษส์ภาพชีววทิยา การลงทุน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กบัชุมชน สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 
www.earthcheck.org 

ปี 2552 นับเป็นก้าวส าคัญท่ีบริษัทได้ผลักดันโรงแรมในเครือทั้ งในและต่างประเทศให้เข้าร่วม
โครงการ เอิร์ธเช็ค โดยโรงแรมทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมโครงการเอิร์ธเช็คจะตอ้งด าเนินงานภายใตข้อ้ปฏิบติัส าหรับ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีทางเอิร์ธเช็คก าหนดไว ้เพื่อให้โรงแรมสามารถลดปริมาณมลพิษท่ีเกิดจากการด าเนินการ
ไดถึ้งเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ โดยเม่ือผา่นการรับรองคุณภาพวา่สามารถวางแผนควบคุมมลพิษและมีการจัดการ
ดา้นพลงังานท่ีเหมาะสมก็จะไดรั้บอนุญาตให้ใชช่ื้อเป็นสมาชิก เอิร์ธเช็ค ทั้งน้ี หากมีการจดัการดา้นพลงังานและ
การควบคุมมลพิษท่ีดีก็จะไดรั้บเกียรติบตัรเพื่อรับรองคุณภาพจากเอิร์ธเช็ค ซ่ึงมี 3 ระดบั คือ ทองแดง เงิน และทอง 
ตามล าดบั ซ่ึงโรงแรมในเครือดุสิตท่ีได้รับประกาศนียบตัรรับรองคุณภาพระดบัเงินจากทางเอิร์ธเช็คในปี 2556 
ไดแ้ก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี พทัยา ดุสิตธานี 
มะนิลา ดุสิตธานี มลัดีฟส์ และดุสิตธานี เลควิว ไคโร ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดเป้าหมายให้ทุกโรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือตอ้งผา่นการตรวจสอบและไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองการมีส่วนร่วมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากโครงการ
เอิร์ทเช็คอีกดว้ย และมีเป้าหมายเพื่อให้บริษทัสามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรผูน้ าของเอเชียด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการพลงังาน สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในฐานะโรงแรมที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
แก่กลุ่มลูกคา้ และสามารถสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลและประชาคมโลกดา้นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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(2.7)  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม โดยการพฒันาบุคลากร 
 โครงการหลกัสูตรผู้บริหาร (Management Trainee)  

จากการสนับสนุนของภาครัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ที่ได้ทุ่ม เทงบประมาณเพื่อส่ง เสริม
การท่องเที่ยวในประเทศไทย ท าให้ธุรกิจการท่องเท่ียว โรงแรมและรีสอร์ท ขยายตวัอย่างรวดเร็วและท าให้ดุสิต 
อินเตอร์เนชัน่แนล มีการขยายตวัอยา่งมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษทัเห็นควรพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่
เพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดการท่องเท่ียวและโรงแรม รวมถึงพฒันาบุคลากรเพื่อสร้างผูบ้ริหารท่ีเป่ียมดว้ย
คุณภาพส าหรับบริษทัต่อไปในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงรับสมคัรและคดัเลือกบุคลากรในกลุ่มนกัศึกษา
จบใหม่ผูมี้ใจรักในงานดา้นธุรกิจบริการ  เพื่อเขา้อบรมในหลกัสูตรผูบ้ริหาร ระยะเวลาอบรม 1 ปี โดยผูเ้ขา้อบรม
จะตอ้งเขา้รับฟังการบรรยายและเรียนรู้รายละเอียดในการบริหารงานโรงแรมเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นอีก 
9 เดือนจึงเขา้ร่วมปฏิบติังานจริงกบัแผนกต่างๆของโรงแรมในเครือดุสิต ใน 15 แผนก อาทิ ฝ่ายขายและ
การตลาด ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ฝ่ายส ารองห้องพกั ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจดัเล้ียง 
และอ่ืนๆ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากงานในแผนกต่างๆ หลงัจากนั้นผูท่ี้มีความโดดเด่นจะไดรั้บการคดัเลือก
เข้าร่วมงานกับโรงแรมในเครือของดุสิตในแผนกท่ีผูเ้ข้าอบรมมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ซ่ึงผูท่ี้เข้าอบรม
โครงการน้ีจะไดฝึ้กอบรมและไดร่้วมปฏิบติังานจริงกบัโรงแรมในเครือดุสิต และไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของบุคลากร 
ท่ีมีคุณภาพของบริษทัต่อไป  

(2.8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม  
นวตักรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ส่ิงแวดลอ้มและความเป็นอยูข่องมนุษย์

มีคุณภาพสูงข้ึน อีกทั้งสามารถสร้างประโยชน์ ขีดความสามารถทางการแข่งขนั และมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและ
สังคมไปพร้อมๆ กนั ในปี 2555 บริษทัไดเ้ปิดโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ อยา่งเป็นทางการ โรงแรมน้ีตั้งอยูใ่น
สาธารณรัฐมลัดีฟส์ที่ไดร้ับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามและเป็นจุดหมายอนัดบัตน้ๆ 
ของนกัท่องเท่ียว การออกแบบของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติอนังดงามและสมบูรณ์ของมลัดีฟส์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการด าเนินงานของโรงแรม
จะสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุดเพื่อรักษาความสมดุลทางชีวภาพของมลัดีฟส์เพื่อการพฒันา
อย่างย ัง่ยืน การด าเนินงานทั้งหมดของโรงแรมมีวตัถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้เหลือเท่ากบัศูนย ์หรือท่ีเรียกกนัวา่ โปรแกรมคาร์บอนสมดุล โดยโรงแรม ดุสิตธานี มลัดีฟส์ ถือไดว้า่เป็นผูน้ า
ในการน าเอาพลงังานทดแทนมาใชใ้นส่วนต่างๆ ของการด าเนินงาน และเลือกใชน้วตักรรมประหยดัพลงังาน
ผา่นเทคโนโลยใีหม่ในกระบวนการด าเนินงาน ยกตวัอยา่งเช่น 

- วางระบบมาตรวดัหน่วยก าลงัไฟ (กิโลวตัต์) มาตรวดัช่วงเวลาท่ีใช้ก าลงัไฟสูงสุด (PEAK) และ
มาตรวดัน ้ า ในทุกพื้นที่การด าเนินงานของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการซักอบรีด หรือ 
ส่วนหอ้งครัว ซ่ึงเป็นระบบท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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- เลือกระบบปรับอากาศที่ประหยดัพลงังานสูงสุด และการใช้เลือกใช้ผลิตภณัท์ประหยดัน ้ า
ในหอ้งพกัของโรงแรม   

- ในส่วนของตูมิ้นิบาร์และตูเ้ก็บไวน์ในห้องพกัโรงแรม เป็นระบบ Absorption Type ซ่ึงเป็นระบบ
ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดสาร CFC แทนระบบ Compressor ท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- งดการใชถุ้งพลาสติก ขวดน ้า หรือ ขวดพลาสติกทุกชนิด โดยใชข้วดแกว้บรรจุแทน  
- วางระบบผลิตน ้าจืดจากน ้าเคม็ท่ีมีประสิทธิภาพและประหยดัไฟสูงสุด  
- วางระบบการรีไซเคิลน ้ าท่ีใช้แล้วมารดน ้ าตน้ไม ้และรีไซเคิลวตัถุดิบจากครัวมาใช้ท าปุ๋ยหมกั 

หรือปุ๋ยคอก 
- ใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีมากกว่าร้อยละ 80 และลดการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยจุดเทียน

แทนการเปิดไฟส่องสวา่งในพื้นท่ีบริการอาหารค ่าของโรงแรม และสถานบริการสปา ในช่วงกลางคืน  
- วางระบบการเผาขยะท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการเผาขยะในเตาท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ

เพื่อใหเ้ขา้กบัลกัษณะของขยะคือ มีอตัราความช้ืนสูง และมีค่าความร้อนท่ีแปรผนัได ้การเผาไหม้
ตอ้งมีการควบคุมท่ีดีเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ก๊าซพิษ เขม่า และกล่ิน เป็นตน้ 
ก๊าซซ่ึงเกิดจากการเผาไหมจ้ะไดรั้บการก าจดัเขม่าและอนุภาคก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

- เลือกใชร้ถพลงังานไฟฟ้าส าหรับใชภ้ายในโรงแรม ในระบบชาร์จไฟขณะเบรค ซ่ึงเป็นระบบใหม่
ท่ีประหยดัพลงังานสูง และเลือกใช้เรือสปีดโบต้เคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ ที่ประหยดัพลงังานและ
ไม่ปล่อยสารพิษลงสู่ทะเล แทนเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ ท่ีมีราคาต ่ากวา่ 

- วางระบบน าความร้อนเหลือใช้จากเคร่ืองป๊ัมความร้อนกลบัมาใช้ในการตม้น ้ าร้อน เพื่อทดแทน
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

นอกจากนวตักรรมประหยดัพลงังานผา่นเทคโนโลยีใหม่ดงักล่าว โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ตั้งอยูบ่นเกาะ 
Mudhdhoo ใน Baa Atoll และอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัเขตสงวนชีวมณฑลของโลกท่ีไดรั้บการประกาศและ
ปกป้องโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย ในการน้ี โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ได้เขา้ร่วมกบัองค์การยูเนสโก 
โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลที่หลากหลาย โดยนักชีววิทยาทางทะเลทอ้งถิ่น
ของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ เป็นผูป้ระสานงานในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอนุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเล ปลากระเบน 
ปลากระเบนนก ฉลามวาฬ รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษพ์นัธ์ุฉลามโดยรณรงค์งดการบริโภคหูฉลาม กิจกรรมงดใชถุ้ง
และขวดพลาสติกเน่ืองจากเป็นสาเหตุใหส้ัตวท์ะเลสูญพนัธ์ุ นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมท่ีให้ความรู้และส่งเสริมให้
นกัท่องเท่ียวร่วมอนุรักษ์และปกป้องส่ิงแวดลอ้มทางทะเล เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมแนวปะการังใกลเ้กาะ และ
เยีย่มชมเขตสงวนชีวมณฑลขององคก์ารยเูนสโก จากความร่วมมือและกิจกรรมดงักล่าวเป็นการสร้างมาตรฐาน
การอนุรักษแ์ละปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลให้กบัโรงแรมและรีสอร์ทพื้นท่ีติดทะเลอ่ืนๆ ก่อให้เกิดความย ัง่ยืน
แก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นการร่วมพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมท่ีด าเนินการแลว้ประสบความส าเร็จ
สู่สาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางกบัผูอ่ื้นต่อไป 
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10.3  การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม  
 - ไม่มี - 
10.4  กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 
 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็นอยูท่ี่ดี
ของชุมชนท่ีบริษทัได้เขา้ไปใช้พื้นท่ีด าเนินธุรกิจ ดงันั้น บริษทัจึงสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility - CSR) โดยการบริจาคในรูปแบบกิจกรรมการกุศล 
ท่ีหลากหลายภายในโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งธุรกิจในเครือดุสิตท่ีกระจายอยูท่ ัว่โลก  

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  (After process) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินงานขององค์กรโดยตรง ในฐานะองคก์รหน่ึง
บริษทัตระหนักดีว่าบริษทัคือส่วนส าคญัในการแบ่งปันและส่งเสริมหลักปฎิบติัเบ้ืองต้นของโครงการ
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมอนัเน่ืองมาจากความใส่ใจในการรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงประเด็น
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรายลอ้มรอบตวั  

ในปัจจุบนัโครงการ CSR ไม่ไดเ้ป็นเพียงการกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้งเท่านั้น แต่ยงัเป็นการร่วมแรงร่วมใจ
ของแขกผูเ้ขา้พกั พนัธมิตรทางธุรกิจ และพนกังานของบริษทัให้ยึดหลกัปฏิบติัอนัทรงคุณค่า โครงการ CSR น้ี
จึงเป็นเคร่ืองยนืยนัไดว้า่บริษทัมีความตั้งใจและจิตส านึกท่ีดี อีกทั้งยงัส่งเสริมและปลูกฝังจิตใจอนังดงามให้กบั
ทุกคนในองคก์รอีกดว้ย ผลการด าเนินงาน CSR โดยสรุปแบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 2  ดา้น ดงัน้ี 

1. กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม 
ดุสิต สไมล์  (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้แห่งความสุขของเดก็ๆ   
ดุสิต สไมล์ เป็นหน่ึงในโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ริเร่ิมข้ึนส าหรับเด็ก ซ่ึงไดพ้ฒันา

เป็นโครงการการกุศลระดบัสากลท่ีน ามาปฏิบติัทัว่ทุกบริษทัในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการมอบรอยยิม้
ให้แก่เด็กๆ รวมทั้ งเสริมสร้างโลกให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าอยู่มากข้ึน ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม  
Operation Smile (www.operationsmile.org) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีรวบรวมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ท่ีมีจิตอาสา
มาใหบ้ริการการรักษาและแกไ้ขโดยวธีิผา่ตดัท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพแก่เด็กท่ีมีใบหนา้ผิดรูปโดยก าเนิด 
หรือท่ีเรียกวา่ โรคปากแหวง่และเพดานโหว ่เป็นตน้  
                  ด้วยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใต้โครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจดัหากองทุน
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานต่างๆ เท่านั้น หากแต่บริษทัยงัเน้นย  ้าถึงความส าคญัของโครงการเพื่อยกระดบั
ความเขา้ใจของแขกผูเ้ขา้พกั องคก์รพนัธมิตร และพนกังาน ผา่นทางการฝึกอบรม การดูงาน งานส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 
การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารการตลาด และช่องทางอ่ืนๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เร่ิมก่อตั้งในปี 2553 
มีการระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริจาคในห้องพกัแขก การหักจากเงินเดือนพนกังานท่ีเต็มใจ
มอบเงินบริจาค และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยสรุปยอดรวมเงินบริจาค
นับแต่เ ร่ิมโครงการมียอดรวมทั้งส้ิน 3,905,548.03 บาท และได้ท าการผ่าตดัเด็กที่มีภาวะปากแหว่ง
เพดานโหวท่ั้งส้ิน 262 คน 
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 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์จากพายุไห่เยี่ยน พนกังานโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ 
โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ สองโรงแรมในเครือ ได้จดักิจกรรม Garage Sales เป็นประจ าทุกเดือน 
โดยในเดือนพฤศจิกายน 2556 หารายไดช่้วยเหลือผูป้ระสบภยัในประเทศฟิลิปปินส์จากพายุไห่เยี่ยนไดรั้บเงิน
ทั้งส้ิน 21,130 บาท 

ดุสิตร้อยฝันปันรักสู่บ้านพกับางแค 1 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ร่วมกนัจดักิจกรรมเพื่อสังคมในนาม
ของโรงแรมในโครงการ “ดุสิตร้อยฝันปันรักสู่บา้นพกับางแค 1” ดว้ยการจดัเล้ียงอาหารกลางวนั พร้อมมอบชุด
ของใชส่้วนตวัใหแ้ก่ผูสู้งอายุ 277 ท่าน ณ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นบางแค โดยรวบรวม
เงินบริจาคของพนกังานเป็นจ านวนเงิน 50,833 บาท 

กจิกรรมแห่เทยีนพรรษาประจ าปี  พนกังานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ไดร่้วมกบัโรงแรมในเครือ
ลากูน่าภูเก็ต ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจ าปี ซ่ึงไดร่้วมกนัจดัเทียนพรรษาอยา่งสวยงาม เพื่อร่วมขบวน
แห่ไปถวาย ณ วดัเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นวดัท่ีอยู่ใกลก้บัโรงแรม และกิจกรรมคร้ังน้ีไดร่้วมบริจาค
เงินใหก้บัทางวดัเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 47,616.75 บาท ซ่ึงกิจกรรมน้ีไดจ้ดัร่วมกนัเป็นประจ าทุกปี 
  ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาส ทีมผูบ้ริหารและพนกังาน
ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นเจา้ภาพเล้ียงอาหารกลางวนัเด็กดอ้ยโอกาส 30 คน มีเกมส์สนุกสนาน 
บริจาคเคร่ืองเขียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้กับศูนย์ดูแลเด็ก Holland  House ในจงัหวดัภูเก็ต 
งานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรม ท่ีก าลงัด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง จุดมุ่งหมาย
ของโครงการ  Holland House คือการช่วยดูแลและให้การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบัเด็กดอ้ยโอกาสจากชุมชน
แออดัและพื้นท่ีใกลเ้คียง     
 งานทอดผ้าป่าสามัคคี คณะผูบ้ริหารและพนกังานโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ร่วมกบั
โรงแรมในเครือ และโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง ร่วมจดังานทอดผา้ป่าสามคัคี เพื่อหารายได้สมทบทุน
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ณ วดัโพธ์ิไทร ต.โพธ์ิไทร อ.พิบูลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี ยอดรวมทั้งส้ิน 146,383 บาท 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา สนับสนุนการแข่งขันว่ายน ้าการกุศล Cross Bay Swim  โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
ไดรั้บมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสโมสรโรตาร่ีจอมเทียน-พทัยา เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางโรงแรม
ให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขนัว่ายน ้ าการกุศล Cross Bay Swim ขา้มอ่าวพทัยา โดยทางโรงแรม
สนบัสนุนในส่วนของอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับนกักีฬาท่ีร่วมการแข่งขนั เจา้หนา้ท่ีและผูส้นบัสนุนท่ีร่วมจดังาน 
อาทิ บริษทัการบินไทย โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูดา้ พทัยา โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา หนงัสือพิมพพ์ทัยาเมล ์
โดยรายไดม้อบใหอ้งคก์รการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส ไดแ้ก่ โครงการน ้ าด่ืมสะอาดในโรงเรียน 
เป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 60,000 บาท     

บริการด้วยความใส่ใจ พนกังานของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ไดแ้สดงความห่วงใยต่อผูป้ระสบภยั
จากพายุไต้ฝุ่ นไห่เยี่ยน ด้วยการเป็นอาสาสมัคร น าโดยผู ้จ ัดการทั่วไป พร้อมผู ้บริหารและพนักงาน 
ท าการขนส่งเคร่ืองอุปโภค บริโภคไปยงัสถานที่ประสบภัย ทางโรงแรมได้บริจาคอาหารกระป๋อง
เป็นจ านวน 250 ลงั ขนมปัง 800 แถว น ้าด่ืม 500 แพค็ และเคร่ืองนุ่งห่ม ทั้งน้ีพนกังานยงัไดช่้วยเหลือจดัส่ิงของ
ร่วมกบัสมาคมสตรีประเทศองักฤษอีกดว้ย 
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2. กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม   
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา เดินหน้าเต็มที่เพื่อช่วยรักษ์โลก ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยโลก โรงแรมดุสิตธานี 

มะนิลา ด าเนินการเต็มท่ีกบัโครงการลดขยะ เพื่อการอนุรักษท์รัพยากร ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม และช่วยเหลือชุมชน 
โรงแรมเก็บรวบรวมและบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมและขวดพลาสติกท่ีใชแ้ลว้ให้กบั  Little Sisters of ISLA    
ตลอดจนกล่องกระดาษท่ีใช้แลว้ หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารเก่าๆ เพื่อช่วยระดมทุนให้กบั  Mother Te-resa’s 
and Mango Tree House ในฐานะท่ีเป็นผูรั้บรางวลั Silver Earth Check ถึงสามคร้ัง โรงแรมไดอ้อกแคมเปญ
รณรงคโ์ครงการ "Dusit Green Hour" และส่งเสริมการใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และรีไซเคิลถุงกระดาษ 
ร้านอาหารของโรงแรมก็เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดขยะและอนุรักษพ์ลงังาน 
 ร่วมใจปลูกป่า โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี  ทีมพนักงาน
ของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
ร่วมใจกนัปลูกตน้ไมจ้  านวน 109 ตน้ เพื่ออนุรักษธ์รรมชาติอนัย ัง่ยืน และเพิ่มสีเขียวให้กบัโลก ณ พื้นท่ีปลูกป่า
ของธนาคารก่ิงไมใ้บไม ้เพื่อชุมชนเมืองแม่เหียะ 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา พร้อมด้วยคณะด าเนินงานด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกลุ่มกรีนทีมของทางโรงแรม 
ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงแรมสีเขียว (ASEAN Green Hotel Standard 2012-2014) โดยกรมการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จากการพิจารณาคดัเลือกอีก 9 โรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จากจงัหวดัเลย 
เชียงใหม่ ภูเก็ต  สมุย หวัหิน กรุงเทพ และ พทัยา เพื่อร่วมเขา้รับรางวลัอนัทรงเกียรติน้ี และพร้อมกบัโรงแรมต่างๆ 
จาก 9 ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติน้ีเช่นกนั ไดแ้ก่ 
บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยพิธีรับมอบรางวลัจดัข้ึน 
ณ โนโวเทล มานาโด กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงรางวลัดงักล่าว
มอบให้แก่โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ที่เป็นผูน้ าในการสนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎโรงแรมสีเขียวมากวา่ 10 ปี 
อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการยกยอ่งผูป้ระกอบการโรงแรม รีสอร์ทท่ีตระหนกัถึงการอนุรักษพ์ลงังาน
และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืน ไดเ้กิดแนวคิดเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งย ัง่ยืน 

นอกเหนือจากโครงการท่ีกล่าวมา บริษทัและโรงแรมในเครือไดด้ าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี ดงัน้ี 

กจิกรรมเพือ่สังคม 
1. การบริจาคโลหิตใหส้ภากาชาดไทย  
2. กิจกรรมวนังดสูบบุหร่ี (วนัดุสิตพิชิตบุหร่ี (Dusit No Tobacco Day) เน่ืองในวนังดสูบบุหร่ีโลก) 

เพื่อใหพ้นกังานและประชาชนทัว่ไป ไดท้ราบถึงโทษภยัของบุหร่ีและกระตุน้การเลิกสูบบุหร่ีอยา่งย ัง่ยนื  
3. กิจกรรมวนัเด็ก โดยจดักิจกรรมเพื่อใหค้วามรู้และปลูกฝังเด็กๆ ในดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง

แจกอุปกรณ์การเรียน และของเล่น เป็นตน้ 
กจิกรรมเพือ่ส่ิงแวดล้อม 
1. กิจกรรม Earth Day โดยผูบ้ริหารและพนกังานร่วมกนัท ากิจกรรมเน่ืองในวนัคุม้ครองโลก เช่น 

ท าความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงแรม การมอบกระดาษใช้แลว้ 2 หนา้ รวมทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ ให้แก่โรงเรียน
สอนคนตาบอด และการบริจาคอลูมิเนียมเหลือใช ้อาทิ ฝากระป๋อง ถาดเทียนทีไลท ์ใหแ้ก่มูลนิธิขาเทียม เป็นตน้  

2. กิจกรรม Earth Hour เป็นกิจกรรมร่วมงดใช้ไฟฟ้าระดบันานาชาติโดยจดัข้ึนพร้อมกนัทัว่โลก 
ในปี 2556 ก าหนดให้วนัเสาร์ท่ี 23 มีนาคม 2556 มีการปิดไฟ 1 ชัว่โมงในส่วนท่ีไม่จ  าเป็นตามบริเวณอาคารหลกั 
ร้านอาหาร ห้องโถงหลกั รวมไปถึงพื้นท่ีโดยรอบในบริเวณโรงแรมท่ีร่วมกิจกรรม อีกทั้งส่งจดหมายแจง้ให้
แขกผูเ้ขา้พกัทุกท่านไดร่้วมปิดไฟ และงดใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีไม่จ  าเป็นภายในห้องพกัในวนัดงักล่าวอีกดว้ย  
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10.5  การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
 (1) นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

บริษทั ดุสิตธานี  จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัดีว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคส าคญัทั้งในระดบัหน่วยธุรกิจ
และระดบัประเทศ และมีความตั้งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ จึงก าหนดให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองการต่อตา้นการติดสินบน 
และการคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด รวมถึงระมดัระวงัการกระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุสนบัสนุนการคอร์รัปชัน่
ในองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ บริษทัมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนมาตรการทั้งของรัฐและเอกชน
ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
ได้มีมติอนุมติัการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และจะก าหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นเป็นประจ าทุกปี ทั้ งน้ี นโยบายการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นของบริษทั
จะตั้งอยูบ่นแนวปฏิบติัหลกั ดงัน้ี 

- ไม่เสนอ เรียก รับ หรือให้ค่าตอบแทนหรือสินบน จากบุคคลหรือหน่วยงานทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์รในทุกรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมุ่งหวงัให้มีการตอบแทนการปฏิบติัท่ีเอ้ือประโยชน์
ต่อกนั หรือหวงัผลประโยชน์เก่ียวกบังานของบริษทั 

- ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ีภาครัฐ หน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

- ไม่บริจาคเงิน ใหข้องขวญั ประโยชน์ หรือส่ิงตอบแทน เพื่อก่อใหเ้กิดความสะดวกไม่วา่กรณีใดๆ 
- มีการก าหนดขั้นตอนควบคุมการเบิกจ่าย และแสดงวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน พร้อมระบบจดัเก็บ

ขอ้มูลท่ีสามารถติดตามตรวจสอบได ้
- มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทและรณรงค์ให้ทุกฝ่าย

ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว ผ่านกลไกและส่ือต่างๆ อาทิ การอบรมโดยผ่านการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ การรณรงคผ์า่นส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ อาทิ เวบ็ไซตข์องบริษทั และ Intranet เป็นตน้ 

- จัดให้มีช่องทางและวิธีการท่ีปลอดภัยในการแจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแสเก่ียวกับการ
คอร์รัปชัน่ผา่นกล่องรับเร่ืองร้องเรียนภายในองคก์ร หรือสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยงักรรมการตรวจสอบได ้

(2) การด าเนินการ 
บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยในเบ้ืองต้นบริษ ัท
ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงบริษทัไดร่้วมลงนาม โดยสรุปดงัน้ี 

-  จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต รวมถึงก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต
และแผนการก ากบัการปฏิบติังาน และจดัใหมี้คู่มือหรือแนวทางในการด าเนินธุรกิจแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน  

-  เปิดเผย มีส่วนร่วม หรือแลกเปล่ียนนโยบาย ประสบการณ์ แนวปฏิบติัที่ดีและแนวทางความส าเร็จ
ในการสนบัสนุนใหเ้กิดการท ารายการทางธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ถูกตอ้งและโปร่งใสในประเทศไทย  

-  ให้ความร่วมมือกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ โดยการสร้าง
แนวร่วมปฏิบติั และการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่อตา้นการทุจริต 

ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ แลว้ บริษทัจะด าเนินการให้มีการสอบทาน
ความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผลต่อไป 
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10.6  รายงานความยัง่ยนื 
บริษทัได้จดัท ารายงานความย ัง่ยืนข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่ือสารนโยบาย การบริหารจดัการ             

และการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  
ตามรอบเวลาในการปรับปรุงขอ้มูลรายปีท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงจดัท าขอ้มูลคร้ังสุดทา้ยวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
โดยการจดัท ารายงานน้ีใชแ้นวทางการรายงานดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) 
รุ่นท่ี 3.1 (G3.1) ระดบั C และเป็นการเก็บขอ้มูลในระหว่างปี 2556 เท่านั้น และสามารถดูได้ในเว็บไซต์
ของบริษทั www.dusit.com  
สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง  
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี 946 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10500  
โทร 02 200 9999  
www.dusit.com 

ขอบเขตเนือ้หาของข้อมูล 

รายงานความย ัง่ยืนฉบบัน้ี เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยพิจารณาจากระดับการควบคุมท่ีบริษทัมีต่อ

โรงแรมในกลุ่ม ขอบเขตของการรายงานจึงครอบคลุมเฉพาะโรงแรมที่บริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของและ

รับบริหารที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงกิจการควบรวม กิจการของบริษทัย่อย ธุรกิจ

การศึกษา คู่คา้ เวน้แต่มีการระบุเป็นกรณีท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการโดยตรงหรือกรณีท่ีการปฏิบติังานอาจส่งผล

กระทบท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

ดงันั้น รายงานฉบบัน้ีจึงครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานเพื่อความย ัง่ยืนของบริษทั   

ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 8 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี  พทัยา 

โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 

โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ ส าหรับขอ้มูลนอกเหนือจากรายงานฉบบัน้ี

จะแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2556 

บริษทัไดท้  ารายงานความย ัง่ยืนตามแนวทางการรายงานดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ Global Reporting 

Initiative (GRI) รุ่นท่ี 3.1 (G3.1) ระดบั C โดยมีคณะกรรมการบริหารจดัการสู่ความย ัง่ยืนท าหน้าท่ีก าหนด

สาระส าคญั กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็นชอบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อความย ัง่ยืน  

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็นระยะ ทั้งน้ีเพื่อท า

ให้มีการก าหนดเน้ือหาอยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
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ระดับการแสดงข้อมูลตามดัชนีช้ีวดั  (GRI Application level Criteria)  

 
*บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) จดัท ารายงานความย ัง่ยนืในระดบั C 
ขอบเขตของขอ้มูลและวิธีการท่ีใช้ในการรายงานคร้ังน้ีเป็นแบบเดียวกบัท่ีใช้ในการจดัท ารายงาน

ความย ัง่ยืนประจ าปี 2555 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ดี ในปี 2556 บริษทัไดเ้ขา้ร่วม
การประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเพื่อขอรับประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองค์กรคือ บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสร้างผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขององค์กร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่าน้ีไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ 
พนกังาน สังคมและหน่วยงานรัฐ ท่ีมีความเช่ือมโยงเก่ียวกบัการสร้างผลกระทบ และ/หรือไดรั้บผลกระทบจาก
องคก์ร  
ความรับผดิชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน     บริหารงานอยา่งโปร่งใส 
  ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการลงทุน 
  สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทั 

2. ลูกค้า     
นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ ผูม้าประชุมสัมมนา  
ผูม้ารับบริการของโรงแรม 

 

 มาตรฐานการบริการ 
 ความพึงพอใจและความปลอดภยั 
 สินคา้และบริการคุม้ค่ากบัราคา 
 ไม่เอาเปรียบลูกคา้ 
 รักษาความลบัของลูกคา้ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

 ส่งเสริมการพฒันาดา้นการบริการและหลงัการบริการ 
 การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย 
 การใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ีโดยไมต่อ้งรอใหมี้การร้องขอจากลูกคา้ 
 รักษาความต่อเน่ืองของธุรกิจและการใหบ้ริการในสถานการณ์

ฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษ  
 หากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้จะรีบด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด 

3. พนักงาน    
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 

 สวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีดี 
 ความมัน่คงและความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 
 โอกาสในการพฒันาและเข ้า ฝึกอบรมเพื ่อ เพิ ่มทกัษะ

อยา่งเท่าเทียมกนั 
 พิจารณาพนกังานปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรกเม่ือมีต าแหน่งงาน

ท่ีสูงข้ึน 
 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างาน 

4. สังคม  
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
สถาบนัการศึกษา    

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 
 เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
 การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
 การก าจดัของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์

5. หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานราชการผูก้  าหนดนโยบาย 

 สนบัสนุนและปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งครบถว้นและเคร่งครัด 
 เผยแพร่เอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีดีงาม 
 สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล 

บริษทัไดก้ าหนดให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบที่ตอ้งค านึงถึงและให้ความส าคญั
ในการด าเนินนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินงานของบริษทัจะเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย ์โปร่งใส โดยให้ความส าคญักบัสิทธิของผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกบัการมีบทบาทและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั 
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อยา่งเหมาะสม ทั้งสิทธิที่ให้ไวโ้ดยกฎหมาย หรือภายใตข้อ้ตกลงที่ท  าระหวา่งกนั 
โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน ไวใ้นนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และได้ส่ือสารผ่านเว็บไซต์
ของบริษทั เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม  
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ประเด็นส าคัญและความเกีย่วข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริบทของธุรกจิ 
บริษทัและโรงแรมในเครือมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุน

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน 
ในขณะเดียวกนั ยงัไดพ้ิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อด ารง
มูลค่าของธุรกิจในระยะยาวบนพื้นฐานการเผยแพร่วฒันธรรมความเป็นไทย การขายสินค้าและบริการ
ดว้ยความรับผิดชอบต่อค ามัน่สัญญาท่ีไดป้ระชาสัมพนัธ์ไว ้การบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมี
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่พิจารณาและจดัการในเร่ืองต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนทางสังคม บริษทัได้ด าเนินการพฒันา
ศกัยภาพพนกังานเพื่อให้มีโอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงานและมีความมัน่คงในอาชีพอนัจะน าไปสู่ความมัน่คง
ของครอบครัว รวมถึงสังคมโดยรอบ นอกจากน้ี ยงัไดอ้าศยัช่องทางดา้นการศึกษาโดยพฒันาหลกัสูตรการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถ ตลอดไปถึงการให้ความส าคญั
กบัชุมชนท่ีอยู่โดยรอบของโรงแรม  การให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐและช่วยเหลือสังคมเม่ือมีโอกาส 
การให้ความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มกบัพนกังาน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเลือกใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใชใ้นโรงแรม
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าทุกกระบวนการ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัไดมี้ทรัพยากร
ท่ีอุดมสมบูรณ์ใชต่้อไป 

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 และรู้สึกคุม้ค่า 

 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัยอดก าไร
สุทธิ 

 การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน                    
อยา่งถูกตอ้ง 

 การประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการก่อน
และหลงัการขายอยา่งรับผดิชอบ 

 มาตรฐานของสินคา้และการบริการ  

 การใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งรอการ
ร้องขอจากลูกคา้ 

 การเป็นบริษทัธรรมาภิบาล 

 การสรรหาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีรักษา    
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ส า
คัญ

 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็น
พลเมืองท่ีดีในการก ากบัดูแลกิจการต่อ
สังคมและในชุมชนใกลเ้คียง 

 การป้องกนัอุบติัเหตุและภยัพิบติัท่ีอาจจะ
เกิดจากกิจการของดุสิต 

 การตอบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

 

 การดูแลพนกังาน และการให้ความมัน่คง
และความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

 การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 

 การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ 
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ความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ 
เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของบริษทั ในการท่ีจะประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงสังคม

โดยรวม และด ารงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว บนพื้นฐานของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ และการเผยแพร่วฒันธรรมไทยไปสู่นานาประเทศ ในปี 2556 บริษทัไดล้งนามในสัญญาร่วมทุน 
จดัตั้งบริษทั และร่วมลงทุนในบริษทัร่วมทุน 2 แห่ง ใน 2 ประเทศดว้ยกนั กล่าวคือ Dusit Fudu International 
Hotel Management (Shanghai) Company Limited เพื่อด าเนินกิจการรับจา้งบริหารโรงแรมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ Dusit Thani Laguna Singapore Pte., Ltd. เพื่อขยายฐานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของบริษทั
ในประเทศสิงคโปร์ ด้วยบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพทางธุรกิจและการท่องเที่ยวของทั้ งสองประเทศ 
ซ่ึงนับเป็นประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจทั้ งในภูมิภาคเอเชียและเศรษฐกิจโลก 
การขยายโอกาสทางการลงทุน เพื่อน าพาเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัไปสู่อุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเท่ียว
ในประเทศต่างๆ ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัในการสร้างความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ และแสดงถึงศกัยภาพ
ในการบริหารงานและการเติบโตของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เกิดการจา้งงานและกระจายรายได้ 
ทั้ งยงัเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ของบริษทั สร้างคุณค่าให้แก่เคร่ืองหมายการค้าให้เป็นที่รู้จกัมากข้ึน
ในต่างประเทศ และขยายเครือข่ายด้านการตลาด นับเป็นก้าวท่ีส าคญัในการสร้างความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ
ทั้งต่อธุรกิจของบริษทัและต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ  

บริษัทถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต ่า ซ่ึงก าหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ตั้ งของโรงแรม
เป็นแนวทางค่าจา้งส าหรับพนกังานแรกเขา้ทั้งเพศชายและหญิง ซ่ึงในทางปฏิบติั ค่าจา้งของพนกังานแรกเขา้
จะสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจา้งของโรงแรมในระดบัเดียวกนัในทอ้งถ่ินเดียวกนั และ
เพศไม่ได้มีผลต่อการก าหนดเกณฑค์่าจา้งแต่อยา่งใด 

บริษทัมีการปรับค่าจา้งและผลตอบแทนให้กบัพนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการปฏิบติังาน KPIs ของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการ ดงันั้น พนกังานทุกเพศ ทุกระดบั 
จะไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดโครงสร้างเงินเดือน
และสวสัดิการอยา่งเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั   

บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานอาทิ ค่าครองชีพ โบนสัประจ าปี อาหารและขนมหวาน
รวมถึงเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือต่อวนั วนัหยุดพกัร้อน วนัลาป่วย เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิตแบบกลุ่มและ
สวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบประกนัสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง 
ประกนัการเดินทางกรณีท่ีตอ้งเดินทางเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเม่ือ บิดา 
มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวติ เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีไดรั้บผลกระทบจากภยัภิบติั สวสัดิการค่าห้องพกั
โรงแรมในเครือในราคาพนกังานและสามารถให้เครือญาติเขา้พักในราคาพิเศษ สิทธิลดหยอ่นค่าเล่าเรียนบุตร
ในวิทยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจดังานแต่งงานของพนกังานหรือบุตรท่ีโรงแรมในเครือ 
สวสัดิการการกูเ้งินอตัราดอกเบ้ียพิเศษกบัธนาคารท่ีเขา้ร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอาย ุเป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยจดัให้มีบุคลากรจากโรงพยาบาล
มาใหบ้ริการตามสถานท่ีท่ีจดัไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจดัแพทยม์าให้ค  าแนะน าเม่ือพนกังานมีขอ้สงสัยหรือ
ขอ้สอบถามเร่ืองสุขภาพ 
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ความยัง่ยนืทางส่ิงแวดล้อม 
ความย ัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้มถือเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารจดัการโรงแรมในกลุ่มดุสิต โรงแรมภายใต้

การบริหารทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมที่ย ัง่ยืนจากเอิร์ธเช็ค 
โดยบริษทัและโรงแรมในกลุ่มให้ค  ามัน่สัญญาท่ีมีสาระส าคญัวา่จะปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและสังคมอยา่งต่อเน่ือง
โดยใช้เคร่ืองมือวดัที่ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการอนุรักษ์และการจดัการพลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ การใชท้รัพยากรน ้ า การอนุรักษแ์ละการจดัการสภาพแวดลอ้ม การจดัการดา้นสังคมและ
วฒันธรรม การวางแผนและการจดัการการใชพ้ื้นท่ี การป้องกนัคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง การจดัการ
น ้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บวตัถุท่ีมีพิษต่อส่ิงแวดล้อม ทั้ งน้ีบริษัทได้ด าเนินการจัดการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ตรงตามมาตรฐานท่ีเอิร์ธเช็คก าหนด และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และจะพยายามอยา่งท่ีสุดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูอ้  านวยการดา้นเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผูป้ระสานงานเอิร์ธเช็ค และทุกโรงแรม
มีคณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าท่ีติดตามการท างานด้านส่ิงแวดลอ้ม ประเมินความเส่ียง บนัทึกและติดตาม
ผลกระทบรวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพฒันาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งพิจารณาจา้ง
พนกังานและผูรั้บเหมาท่ีมีภูมิล าเนาในทอ้งถ่ิน รวมถึงการจดัซ้ือและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการจากชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั นอกจากน้ีไดก้ระตุน้ให้พนกังานน าเสนอต่อแขกท่ีมาพกั ผูส่้งสินคา้และ
บริการ ผูรั้บเหมาและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ถึงพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสังคม
ท่ีย ัง่ยนื รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใตกิ้จกรรมเอิร์ธเช็คอีกดว้ย  

นอกจากน้ี บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการคดัเลือกวสัดุเคร่ืองใชใ้นโรงแรมและห้องพกัท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม อาหารท่ีสดสะอาด  ผ่านการคดักรองคุณภาพจากแผนกจดัซ้ือ เพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพ 
ทุกคร้ังเม่ือมาใชบ้ริการ 
พลงังานไฟฟ้า   

เพื่อเป็นการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการ
ท่ีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงไดเ้ร่ิมด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยดัไฟฟ้า
และรักษาส่ิงแวดลอ้มแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 
5 ปี นบัแต่ปี 2555 นอกจากน้ียงัไดติ้ดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจบัเม่ือเปิดประตูและตั้งเวลา
อตัโนมติั วางระบบเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและ
เปล่ียนพลงังานความร้อนมาใช้ส าหรับเคร่ืองป๊ัมความร้อน มีระบบโซลาร์เซลล์ส าหรับท าน ้ าร้อน เคร่ืองท า
ความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงดีเซลส าหรับท าน ้ าร้อน เปลี่ยนมอเตอร์และระบบ
ควบคุมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ตวัใหม่ ส าหรับการซักอบรีด ครัวท าอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้
พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและสามารถน ามาปฎิบติัได ้

นอกจากน้ียงัมีการรณรงคใ์ห้พนกังานร่วมกนัลดการใชพ้ลงังานดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บนัไดแทนลิฟต ์
ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะพกัเท่ียง หรือขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิดเปิด
เคร่ืองท าความเยน็อตัโนมติั  รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกคา้และพนกังานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour) 
ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปี ผลจากการวางแผนการใช้พลงังานไฟฟ้าและความร่วมมือของพนักงานและลูกคา้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหค้่าเฉล่ียการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อการใชห้อ้งพกั จ านวน 167.91 ลา้นจูน ลดลง
ร้อยละ 18.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียปี 2555 



          แบบ 56-1                                                                                                         
 

 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)         136 

น า้    

เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรน ้ าเป็นจ านวนมาก ดงันั้นการใชน้ ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ

และไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช้วิธีบริหารจดัการน ้ าเป็นอย่างดี ทุกโรงแรม

มีมาตรการจดัการลดการใชน้ ้าอยา่งเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ ตรวจสอบความเส่ือมโทรมของท่อประปา มาตรวดัน ้ า และ

ด าเนินการเปล่ียนท่อที่ช ารุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภณัฑ์ ก๊อกน ้ า และฝักบวัช าระแบบประหยดัน ้ า 

ใช้เกลือคลอรีนส าหรับสระว่ายน ้ า และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อความเขา้ใจถึงหลกัการในการใช้น ้ า

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ีโรงแรมในกลุ่มมีเป้าหมายการใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใช้

ทรัพยากรน ้ าในทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ท าให้ค่าเฉล่ียการใช้น ้ าต่อการใช้ห้องพกั จ านวน 586.8 ลิตร ลดลง

ร้อยละ 13.9 เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียปี 2555 

การก าจัดของเสียแบบฝังกลบ   

เพื่อให้การจดัการลดจ านวนขยะ และการก าจดัของเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการทีมสีเขียวจึงไดร้ณรงคโ์ครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทั้ง

ส่วนกลางรณรงคแ์ละให้ความรู้แก่พนกังาน เช่น การใชก้ระดาษโดยใชท้ั้ง 2 หนา้ การจดัเก็บเอกสารในแผน่บนัทึก

ความจ าแทนการบนัทึกบนแผ่นกระดาษ การใช้ภาชนะ จาน ชาม ถ้วย ที่ท  าจากวสัดุคงทน การแยกขยะ

เป็นหมวดหมู่ ทุกโรงแรมมีวิธีการจดัการก าจดัของเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและแยกขยะออกเป็น 2 

ประเภท คือ ขยะท่ีสามารถน าไปใชใ้หม่ ดว้ยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น กระดาษท่ีใชแ้ลว้ แกว้ 

อลูมิเนียม ขวดพลาสติก จะรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ และส่งไปเขา้กระบวนการท าลายและผลิตใหม่ เศษอาหาร 

ผกั ผลไมน้ าไปหมกัท าปุ๋ยอินทรีย ์และขยะท่ีตอ้งส่งไปฝังกลบ เช่น แบตเตอร่ี เพื่อให้มีการก าจดัอย่างถูกวิธี

ไม่เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น ผลของการจดัการของเสียแบบฝังกลบที่มีประสิทธิภาพท าให้ค่าเฉล่ียการน าของเสีย

ไปฝังกลบต่อการใชห้อ้งพกัเหลือจ านวน 2.19 ลิตร ซ่ึงลดลงร้อยละ 26.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียปี 2555 
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สรุปผลการปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมปี 2556 
กระบวนการใชปี้ 2556 เปรียบเทียบปี 2555 จ านวนเปอร์เซ็นต ์: การใชห้้องพกัของลูกคา้                                      
ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า                                                   18.3 % 
ดา้นการใชน้ ้า                                                                                           13.9 %                                    
ดา้นการน าของเสียไปฝังกลบ                                                 26.7 %   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน ต่อ การใชห้อ้งพกัของลูกคา้ 2552-2553 
 

2553-2554 
 

2554-2555 2555-2556 เป้าหมายของแต่ละปี 

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (ลา้นจูน) 280.61 228.83 205.62 167.91 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                    N/A -18.4% -10.1% -18.3% 
ดา้นการใชน้ ้า  (ลิตร) 904.15 767.31 682.10 586.80 

ลดลง 8 % 
%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                                                           N/A -15.1% -11.1% -13.9% 
ดา้นการน าของเสียไปฝังกลบ (ลิตร) 4.18 3.53 2.99 2.19 

ลดลง 10% 
%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                   N/A -15.5% -15.3% -26.7% 
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ลดลง 42%  

 

ลดลง 15.3% 

 
ลดลง  26.7% 

Reduction 

 

ลดลง  25%  

 

ลดลง 11.1% 

 
ลดลง 13.9%  

 

การน าของเสียไปฝังกลบ 

การใช้น ้า 

ค่าเฉล่ีย (ลิตร ต่อ การใชห้้องพกั) 

2551 - 2552 

2551 - 2552 2552 - 2553 

2552 - 2553 2553 - 2554 

2553 - 2554 

2554 - 2555 

2554 - 2555 2555 - 2556 

2555 - 2556 

 
 

ค่าเฉล่ีย (ลิตร ต่อ การใชห้้องพกั) 
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ในปี 2556 บริษทัและโรงแรมในเครือไดด้ าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 

1.  ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกว่าร้อยละ 60 

ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 

2.  ติดตั้งอุปกรณ์การประหยดัน ้า ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 

3.  ตรวจเช็คบ ารุงรักษาและติดตั้งเคร่ืองท าน ้าร้อนมากกวา่ร้อยละ 70 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 

4.  มีการท าใหส่ิ้งของเหลือใชน้ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก (Recycling) ร้อยละ 80 ของแต่ละโรงแรม 

5.  แผนกแม่บ้านตั้ งอุณหภูมิห้องที่ 26 องศาเมื่อไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพกัและประหยดัน ้ าหรือใช้

ผา้ม่านท่ีลดการถ่ายเทความร้อนไดง่้าย 

6. ในการซกั รีด เนน้การประหยดัการใช้น ้ า และลดการใชส้ารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน รวมทั้งการ

น าน ้าซกัลา้งผา่นการบ าบดัและน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น น ามารดตน้ไม ้เป็นตน้ 

7.  เปล่ียนเคร่ืองท าน ้าเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซ่ึงเช่ือมกบัระบบหมุนเวียนความเย็นภายในอาคาร 

ท่ีมีประสิทธิภาพการท างานท่ีดีกว่าและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการประหยดัพลงังานมากกวา่ถึงร้อยละ 

80 และใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงใหม่แบบแอลพีจีทดแทนมากกวา่ร้อยละ 30 ในการซกั รีด และอบแหง้ดว้ยเคร่ือง  

8.  ติดตั้งอุปกรณ์เก่ียวกบัการควบคุมระบบพลงังานไฟฟ้าและเปล่ียนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างานท่ีดีกว่าและประหยดัพลังงาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกว่าร้อยละ 50 ของโรงแรม

ในเครือทั้งหมด 

9. เลือกใช้ผลิตภณัท์อนุรักษ์พลงังาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน 

ส าหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซกัรีด โดยพฒันาระบบและใชผ้ลิตภณัท์ซกัลา้งส าหรับน ้าเยน็

ในการซกัเคร่ืองแทนน ้าร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน 

10. เปล่ียนระบบฆ่าเช้ือในสระว่ายน ้ าดว้ยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื่อลดการใชส้ารเคมี ปัจจุบนัด าเนินการ

เสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 60 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 
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รายงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ที่ ตัวช้ีวดัการด าเนินงาน การก าหนดแนวปฏิบัติ เป้าหมาย การปฏิบัติ 

1 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
(EN5) 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า > ลดการใช้พลงังานงานไฟฟ้าในทุกประเภท
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 ปี  
นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดไดถึ้งร้อยละ 8  

> ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้า
รวมทั้ งระบบตรวจจับเ ม่ือเปิด
ประตูและตั้งเวลาอตัโนมติั 

   > ด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นแบบ 
LED ร้อยละ 100  ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 
2555 

> เปล่ียนและติดตั้ งหลอดไฟฟ้า 
ป้ัมท าความร้อนส าหรับน ้ าร้อน 
ระบบโซล่าร์เซลลส์ าหรับท าน ้ าร้อน 
เคร่ืองท าความร้อนใชก๊้าซแอลพีจี 
แทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงดีเซลส าหรับ
ท าน ้าร้อน 

    > เปล่ียนมอเตอร์และระบบ
ควบคุมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ตัว
ใหม่ ส าหรับการซักอบรีด ครัว
ท าอาหารและลิฟท ์

    > อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื่อความเขา้ใจถึงหลักการในการ
ลดการใช้พลัง งานไฟฟ้ าและ
สามารถน ามาปฎิบติัได ้

2 ปริมาณการใชพ้ลงังานน ้า (EN8) ลดการใชพ้ลงังานน ้า >  ลดการใชพ้ลงังานงานน ้าในทุกกิจกรรม การใช้
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 ปี  
นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดไดถึ้งปีละร้อยละ 8 

> ตรวจสอบความเส่ือมโทรมของ
ท่อประปา  ม าตรวัดน ้ า  แ ล ะ
ด าเนินการเปล่ียนท่อท่ีช ารุดหรือ
แตกหกั 

    > เลือกใชโ้ถสุขภณัฑ ์ก๊อกน ้า และ
ฝักบวัช าระแบบประหยดัน ้า 

    > ใชเ้กลือคลอรีนส าหรับสระวา่ยน ้า 

    

 
 

> อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื่อความเขา้ใจถึงหลกัการในการ
ลดการใชพ้ลงังานน ้ าและสามารถ
น ามาปฎิบติัได ้
 
> เ ลื อ ก ใช้ ผ ลิ ตภัณท์อ นุ รั กษ์
พลังงาน ตามมาตรฐาน ECOLAB 
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  

3 การน าขยะไปฝังกลบ (EN22) ลดปริมาณขยะไปพื้นท่ีฝังกลบ > การจัดการกบัขยะอย่างมีประสิทธิภาพและลด
ปริมาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรม
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 และแต่ละปี
ลดไดร้้อยละ 10 

> จัดโปรแกรมรณรงค์ Reduce, 
Reuse and Recycle 

> จดัพื้นท่ีแยกประเภทของขยะ 

    > น าขยะประเภทเปียก  เช่น        
เศษอาหาร ผกั ผลไม้น าไปหมัก  
ท าปุ๋ยอินทรีย ์

    > การจดัการการขนยา้ยขยะเพื่อ
ไปพื้นท่ีฝังกลบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    > ใชภ้าชนะและบรรจุภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถ
ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย เช่น 
ถุงพลาสติกท าจากแป้งขา้วโพด 

    > อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื่อความเขา้ใจถึงหลกัการในการ
ลดปริมาณขยะและสามารถน ามา
ปฏิบติัได ้
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ความยัง่ยนืทางสังคม 

ดว้ยปณิธานของท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ผูก่้อตั้งดุสิตธานี และวิทยาลยัดุสิตธานี ท่ีเห็นความส าคญั

ของการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยนืดว้ยการศึกษา ท าให ้ณ วนัน้ีบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) เป็นเพียงบริษทัเดียว

ท่ีบริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษาควบคู่กนัและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเขา้สู่สายอาชีพการโรงแรมและ

การบริการดว้ยความภูมิใจ นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาทัว่ไปเขา้มาฝึกงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิต

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้อีกดว้ย  

พนกังานเป็นทรัพยากรส าคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ัง่ยืนของสังคม ดงันั้นพนกังานทุกคน

จึงไดรั้บการพฒันาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรั้บการพฒันา

ทกัษะการท างาน และ ด้านภาษาองักฤษ  นอกจากน้ีบริษทัได้เปิดหลกัสูตร Executive Trainee Program 

เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือเขา้ท างานในโรงแรมในเครือทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ หรือแมแ้ต่บณัฑิตจบใหม่ท่ีสนใจงานดา้นโรงแรม โดยจดัโครงการ Management Trainee 

Program เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเขา้รับการฝึกงาน

โดยจะไดรั้บการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลกัของบริษทั เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบติังานในบริษทัแบบองคร์วม 

และสามารถเขา้ท างานกบับริษทัและโรงแรมในเครือในฝ่ายท่ีมีความถนดัและสนใจ  

การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหน่ึงที่ส าคญั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดักิจกรรมและปฏิบติัต่อเน่ือง

เป็นประจ าทุกปี อาทิ  

- การจดัใหพ้นกังานบริจาคโลหิตและมอบใหก้บัสภากาชาดไทย   

- การจดักิจกรรมในวนัเด็กใหก้บัเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม  

- การรณรงคเ์ร่ืองความสะอาดและท าความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม 

- การจดัตั้งกลุ่ม “อาสา...ดุสิต” เพื่อหาทุนและให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่อพนกังานและชุมชน

โดยรอบเม่ือประสบภยั   

- เข ้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนงานการกุศล “เหรียญกุศลบนถนนสีลม” หรือ 

“Coins on Silom” ซ่ึงจดัโดยสโมสรโรตาร่ีกรุงเทพใต ้โดยรับบริจาคจากผูท่ี้สัญจรบนถนนสีลม 

รายไดจ้ากการบริจาคจะน าไปสนบัสนุนโครงการการกุศลต่างๆ ของสมาคมโรตาร่ีกรุงเทพใต ้

อาทิ โครงการช่วยเหลือเด็กพิการ โครงการพฒันาแหล่งน ้ าเพื่อโรงเรียนในชนบท ห้องสมุด

ส าหรับโรงเรียนในชนบท 
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การพฒันาบุคลากร   

บริษทัเล็งเห็นวา่พนกังานคือทรัพยากรท่ีส าคญัขององคก์ร การพฒันาศกัยภาพพนกังานถือเป็นนโยบายส าคญั 
โดยบริษทัไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั้งปีของแต่ละโรงแรม เพื่อใชใ้นการฝึกอบรม
พนกังานทุกคน และก าหนดให้แต่ละบุคคลตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมทั้งปีไม่ต ่ากว่า 48 ชั่วโมง ทั้งน้ีหลกัสูตร
ฝึกอบรมได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของพนักงานตามแต่ละระดบัและแผนกงาน 
โดยการฝึกอบรมถือเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังานเเต่ละคนซ่ึงจะมีการประเมินในไตรมาสท่ี 4 ของทุกปี 

ส าหรับพนักงานแรกเขา้ทุกคน จะได้รับการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หลกัสูตรคือ 
หลกัสูตรแรกเขา้ ท างานครบ 60 วนั และ 365 วนั ตามล าดบั โดยมีวตัถุประสงค์ให้พนกังานใหม่ไดรั้บทราบ
ระเบียบปฏิบติัในการท างาน ขอ้ปฏิบติั นโยบายขององค์กร รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และสถานท่ีตั้ง
ของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมงานกบัผูอ่ื้น 
แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TYPE 

Management Staff  
(Min. 48 Hrs) 

Non-Management Staff  
(Min 48 Hrs) 

Grade 1 
Division Head 

Hrs Grade 2 – 3 
Dept. Head/Section Manager 

Hrs Grade 4 – 5 
Supervisor/Service Agent 

Hrs 

Compulsory 
Training 

 New Staff Orientation 

 Dusit Guest Experience Module 
1 (Dusit Thai Graciousness) 

 Performance Appraisal 

 Dusit Signature Service (Our 
Service Behaviours) 

 Professional Trainer 

12 
4 
 
 

2 
6 

 New Staff Orientation 

 Dusit Guest Experience Module 
1 (Dusit Thai Graciousness) 

 Operational Trainer  
(For Grade 3) 

 Performance Appraisal 

 Dusit Signature Service (Our 
Service Behaviours) 

 Interview Skill 

 Front Line Leadership (Some 
modules) 

 Professional Trainer 

12 

4 
 
 

15 
 

2 

6 
 

8-12 
15-18 

 New Staff Orientation 

 Dusit Guest Experience Module 
1 (Dusit Thai Graciousness) 

 Product Knowledge and 
Position Skill (SOPs) 

 Performance Appraisal 

 Dusit Guest Experience Module 
1&2 

 Frontline Leadership (For Grade 
4) 

 Operational Trainer  
(For Grade 4) 

 Emergency Practice 

12 
4 
 
 

2 
 

2 
18 

 
30 

 
15 

 
4-6 

Career Training  Seminars/Workshops (Job-
related/Position-based) 

 

12-15  Job-related Training Program 12-15  Competency Development 
(Language or Computer) 

 On-The-Job Training 

 Personality Development & 
Telephone Etiquette 

24-30 
 
 

30 
6 

Competitive 
Training 

 Revenue Management or 
Finance for Non-Finance 

 Leadership Profiling and 
Competencies 

 Influencing Skill 

 Presentation Skill 

 Empowered Skill 

 Crisis Management (Emergency 
Procedure&Practice) 

8-12 
 
 

6-12 
 

8-12 

8-12 

12 

4-6 

 Situation Leadership the Core 
Plus (For Executive Trainees) 

 Crisis Management (Emergency 
Procedure&Practice) 

12 
 
 

4-6 

 Job-related Training/ On-The-
Job Training 

 Other Languages Required 

 Up Selling Trainings 
 

6 

Corrective 
Training 

 Handling Disciplines and 
Grievances 

8  Handling Disciplines and 
Grievances 

8  Handling Grievances 
(only for grade 4) 

8 
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

  ตามกฎกระทรวงท่ีก าหนดให้โรงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั

ในท่ีท างานและสถานประกอบการ ดงันั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตไดจ้ดัให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 

3 หวัขอ้อยา่งครบถว้น ดงัน้ี  

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับหวัหนา้งาน 

2. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับผูบ้ริหาร 

3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับคณะกรรมการ  

ทั้งน้ี ทุกโรงแรมไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ท าหนา้ท่ีส ารวจความปลอดภยั 

การจดัท าขอ้บงัคบั คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน การวางระบบการรายงานสภาพการท างาน

ท่ีไม่ปลอดภยั การประเมินผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการประชุมการติดตามงาน เป็นตน้  

สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน 

 

ช่ือโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลีย่ (%) 

1 ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 13 657 1.98 

2 ดุสิตธานี พทัยา 11 538 2.04 

3 ดุสิตธานี หวัหิน 7 398 1.76 

4 ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 7 394 1.78 

5 ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 7 135 5.19 

6 ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 7 183 3.83 

7 ดุสิตปร๊ินเซส โคราช 7 176 3.98 

8 รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 8 141 5.67 

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท างาน 

เพื่อให้พนกังานท างานอยา่งปลอดภยั และลดการสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน พนกังานจะไดรั้บการอบรม

เร่ืองการท างานอยา่งปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานไดม้ีการเก็บขอ้มูล

สวสัดิภาพของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการท างาน วนัท างานที่สูญเสีย และ

การขาดงาน ไดด้งัน้ี  
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ที่ ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ปี 

2555 2556 

1. จ านวนกรณีการเจบ็ป่วยจากการท างาน                                                                         (กรณี) - - 

2. จ านวนกรณีการบาดเจ็บจากการท างาน                                                                         (กรณี) 45 11 

3. จ านวนพนกังานเสียชีวติจากการท างาน (คน) - - 

4. อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน (Injury Rate)                             (กรณี ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 1.38 0.35 

5. อตัราวนัท างานท่ีสูญเสีย (Lost Day Rate)                                    (วนั ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 20.04 3.76 

6. อตัราการขาดงาน (Absentee Rate)             (วนั ต่อ จ านวนวนัท างานของพนกังานทั้งหมด) 0.31 0.08 

7. จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (คน) 2,745 2,622 

หมายเหต:ุ 1. การบาดเจบ็จากการท างาน เป็นกรณีท่ีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการท างานและต้องหยุดงาน

อย่างน้อย 1 วนัขึน้ไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล  

 2. วันท างานท่ีสูญเสีย คือ จ านวนวันท่ีเสียไปเน่ืองจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการท างาน 

โดยจะเร่ิมนับตั้งแต่หยุดงานในวันถัดไป 

 3. การขาดงาน คือ จ านวนวันท่ีพนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ท้ังท่ีสืบเน่ืองจากการท างาน

และนอกการท างาน แต่ไม่รวมถึงวันหยดุตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ  

 4. ปรับปรุงข้อมลูปี 2555 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับปี 2556 

 
คอร์รัปช่ันและสิทธิมนุษยชน   

บริษทัและโรงแรมในเครือสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนไดมี้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐานและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยได้ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนและการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น ผูบ้ริหารและพนักงาน ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศและเช้ือชาติท่ีดุสิตเข้าไปเก่ียวข้อง เคารพหลักสิทธิ

มนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัดตามหลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิด

หลกัสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2556 พนักงานทุกคนของโรงแรมในเครือได้ผ่านการอบรมหลกัสูตร

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชัว่โมง บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นปีท่ีแลว้  
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การให้บริการและความพงึพอใจจากลูกค้า 
 Market Metrix Hospitality Index (MMHI) โดย Market Metrix กลุ่มโรงแรมดุสิตไดรั้บการประเมิน

จากลูกคา้ที่เขา้พกัผา่นการส ารวจความพึงพอใจของธุรกิจดา้นการให้บริการของ Market Matrix โดยส ารวจ

ความพึงพอใจในทุกรอบ 3 เดือน จากนกัท่องเท่ียว 40,000 คนทัว่โลก ซ่ึงเป็นการส ารวจขอ้มูลดา้นประสิทธิภาพ

ผูน้ าการใหบ้ริการของธุรกิจบริการท่ีละเอียด และน่าเช่ือถือมากท่ีสุด และในปี 2556 ไตรมาสท่ี 3 โรงแรมในกลุ่มดุสิต

ไดรั้บการจดัอนัดบัโดย Market Matrix ใหเ้ป็นโรงแรมท่ีไดรั้บคะแนนส ารวจความพึงพอใจสูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 

5 ของโรงแรมในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ในกลุ่ม Upper Upscale โดยไดค้ะแนนเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 80.5 

ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงมาก และได้รับคะแนนส ารวจความพึงพอใจสูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 10 ของโรงแรมในกลุ่ม

เอเชียแปซิฟิก เม่ือจดัอนัดบัรวมกบัโรงแรมในกลุ่ม Luxury อีกดว้ย 

โรงแรมในเครือดุสิต ได้รับรางวัลโรงแรมยอดเยี่ยม ปี 2556  รางวลัโรงแรมยอดเยี่ยม จากเว็บไซต์ 

ทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซต์ท่องเท่ียวรายใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงช่วยให้นักท่องเท่ียวสามารถวางแผนและ

สร้างสรรคก์ารเดินทางท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดได้ด้วยตวัเอง รางวลั “โรงแรมยอดเยี่ยม ปี 2556” น้ี ถือว่าเป็น

องค์กรธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมสูง ตามค าติชมของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก และไดจ้ดัข้ึนให้แก่สุดยอดที่พกั 

ไปจนถึงสุดยอดร้านอาหารที่ไดส่้งมอบประสบการณ์การบริการที่น่าประทบัใจแก่นกัเดินทางที่น าเอา

ประสบการณ์ดงักล่าวมาแบ่งปันผ่านทางเวบ็ไซตท์ริปแอดไวเซอร์ ซ่ึงโรงแรมเหล่านั้นจะตอ้งไดรั้บคะแนน

ความพึงพอใจในระดบั 4 หรือมากกว่า จากคะแนนเต็ม 5 นอกเหนือจากนั้นยงัข้ึนอยู่กบัจ านวนความคิดเห็น

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซ่ึงโรงแรมในเครือดุสิต ได้รับรางวลัโรงแรมยอดเยี่ยม ปี 2556 ดงัน้ี ดุสิตธานี 

กรุงเทพฯ ดุสิตธานี พทัยา ดุสิตธานี หวัหิน ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี มะนิลา  ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี 

เลควิว ไคโร ดุสิตธานี มลัดีฟส์  ดุสิตไอส์แลนด์  รีสอร์ท เชียงราย ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ดุสิตดีทู บาราคูด้า 

พทัยา ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปร๊ินเซส โคราช ปทุมวนั ปร๊ินเซส และ รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 

รวมทั้งส้ิน 15 โรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 



          แบบ 56-1                                                                                                         
 

 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)         146 

ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวดั รายละเอยีด หน้า 

เศรษฐกจิ 

EC5 ระดบัมาตรฐานค่าจา้งโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าและค่าจา้งในทอ้งถ่ิน
ท่ีปฏิบติังาน 

134 

ส่ิงแวดล้อม 

EN22 น ้าหนกัรวมของของเสียแบ่งตามประเภทและวธีิการก าจดั 136 - 140 
EN5 การประหยดัพลงังานเน่ืองจากการอนุรักษแ์ละการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิภาพ 135 - 140 
EN8 การใชน้ ้าตามแหล่งก าเนิดน ้า 136 - 140 

สังคม 

SO3 อตัราส่วนพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและขอ้ปฏิบติั 144 

การปฏิบัติงานและการท างานทีด่ี 

LA6 อตัราส่วนร้อยละของลูกจา้งทั้งหมดเป็นตวัแทนในการจดัการสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน
ร่วมกนัและความปลอดภยั คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้ค  าแนะน าดา้นอาชีวอนามยั
และโปรแกรมดา้นความปลอดภยั และการฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการรักษา
ความปลอดภยั 

 

143 
 

LA7 อตัราการบาดเจ็บ โรคท่ีเก่ียวกบัการท างาน พนกังานสูญเสียวนัลา เน่ืองจากการเจ็บป่วย
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน การขาดงาน และจ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท างาน
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

143 - 144 

LA10 การฝึกอบรม ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดบัของพนกังาน 142 
สิทธิมนุษยชน 

HR8 อตัราส่วนร้อยละของเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีไดรั้บการอบรมตามนโยบายของ
องค์กรหรือวิธีการเก่ียวกบัแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเร่ืองของการปฏิบติัการรักษา
ความปลอดภยั 

143 - 144 

ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 
PR5 การปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้รวมถึงผลของการส ารวจการวดั

ความพึงพอใจของลูกคา้ 
145 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไวซ่ึ้ง
ระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแล                  
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง ดงันั้น คณะกรรมการ
บริษทัจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษทัมีรายงาน               
ทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  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 คร้ังที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษทั

ไดท้  าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบการควบคุมภายใน
ทั้ง 5 ส่วนดงัน้ี (แบบประเมินดงักล่าวไดมี้การขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ) 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)  
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication)  
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
โดยประกอบกบัขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร เห็นว่า           

บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ถึงแมว้า่บริษทัอาจตอ้งมีการยกระดบัปัจจยัควบคุมตามหลกัการยอ่ย
บางส่วนให้มีความครบถ้วนและชดัเจนมากข้ึน ส่วนรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ปรากฏขอ้บกพร่อง
เก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีเป็นนยัส าคญั นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัคือ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.) เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปี 2556 
ไม่ไดมี้ขอ้สังเกตในขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในทางดา้นบญัชีการเงินของบริษทั  

 ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่ตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัรัดกุมเพียงพอ และ
การจดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการป้องกนั รักษาทรัพยสิ์น
จากความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้  หรือการจ าหน่ายโดยไม่ไดรั้บการอนุมติั และมีการติดตามดูแล
การด าเนินงานของบริษทัย่อยว่า สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย อนัเกิดจากการท่ีกรรมการ
หรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอยา่งเพียงพอ 
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ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผล                
อย่างอิสระเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทาน
ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการโดยเฉพาะเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ฝ่ายงานมีอตัราบุคลากรรวม                  
7 อตัรา โดยในปีท่ีผา่นมาฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของปี 
2556 โดยโรงแรมขนาดใหญ่ท าการตรวจปีละ 1-2 คร้ัง และโรงแรมขนาดเล็กท าการตรวจปีละ 1 คร้ัง แต่ละคร้ัง
ไดก้ าหนดแนวทางการตรวจสอบโดยให้น ้ าหนกัในดา้นการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) กวา่ร้อยละ 70 
ส่วนท่ีเหลือเป็นการสอบทานการด าเนินงาน (Operational Audit) รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามแนวขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมตามความเหมาะสม ส่วนการตรวจสอบ
ส านกังานใหญ่ และบริษทัยอ่ยต่างๆ นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้  าการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง โดยเนน้ตรวจสอบ
ดา้นการเงินเป็นหลกั รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความเหมาะสม  

นอกจากน้ี ตั้งแต่ปลายปี 2549 บริษทัได้จดัตั้ งทีมงานบริหารความเส่ียงข้ึนเพื่อน าผลการศึกษาและ
ขอ้เสนอแนะของ PricewaterhouseCoopers FAS (“PwC”) ไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมการบริหารความเส่ียง
ทั้งในระดบัองคก์ร และระดบัโรงแรม ซ่ึงจะช่วยเสริมใหร้ะบบการควบคุมภายในของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 - ไม่มี - 
11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในปี 2544 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวิจกัษณ์ ธมัปราชญ ์ให้ด ารง
ต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2544 เน่ืองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่านายวิจกัษณ์ ธัมปราชญ์ เป็นผูม้ีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในงาน
ดา้นการตรวจสอบของสถาบนัการเงินหลายแห่ง รวมทั้งงานด้านการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของสถาบนั
การเงินและบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นเวลาหลายปี เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน Value Added Business Control: 
The Right Way to Manage Risk การตรวจสอบการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียงแบบทัว่ทั้งองค์กร 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นตน้ และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของธุรกิจหลายประเภท 
จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
 หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
  บริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทั คือ นางสินี เธียรประสิทธ์ิ ท าหนา้ที่ก  ากบัดูแลการปฏิบติังาน
ของบริษัทภายใต้การก ากับของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยนางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
มีคุณสมบติัปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12.  รายการระหว่างกนั  

12.1   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2555 และปี 2556 ดังต่อไปนี ้
 

บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ า
รายการ 

ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 
ปี 2555 ปี 2556 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย 
กบั บ. แอคมี พรินต้ิง  
ซ่ึงมีนางสินี เธียรประสิทธ์ิ
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

จัดพิมพ์ปฏิทินประจ าปี
และรายงานประจ าปีของ
บริษทั 
 
 

0.05/0.44 1.90/2.19 บริษัทว่าจ้างให้ บ. แอคมี พรินต้ิงโดยใช้วิธีประกวด
ราคาแข่งขนักบับริษทัอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบเง่ือนไขและ
ราคาท่ีเสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 
โดยผูเ้ก่ียวโยงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในการตดัสินใจ 
 

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

รายได้ค่าบริหารโรงแรม
และอ่ืนๆ 
 
 
 

0.07 /1.28 
 
 
 
 

0.02/2.92 
 
 
 
 

เง่ือนไขราคา และค่าบริการ ในดา้นการขายและการตลาด 
คิดในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัโรงแรมอ่ืน 
 
 
 

 เงินปันผลรับ -/11.74 -/12.29 ตามราคาท่ีประกาศจ่าย 
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บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ า
รายการ 

ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 

 
รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2555 ปี 2556 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย 
กบั บ. ปิยะศิริ ซ่ึงมี 
กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์     
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

ค่าใชจ่้ายในการ
รักษาพยาบาล 

- /0.29 - /0.34 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย 
กบั ธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงมี
นายชาตรี โสภณพนิช  
เป็นประธานกรรมการ 

เงินปันผลรับ และ
ดอกเบ้ียรับ 

- /0.64 - /0.57 เ ง่ือนไขราคาเ ป็นไปตามการค้าทั่วไป /ตามราคา            
ท่ีประกาศจ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหาร 

- /9.76 0.10/0.22 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ า
รายการ 

ลกัษณะของรายการ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2555 ปี 2556 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย 
กบั บมจ. ลากนู่า รีสอร์ท 
แอนด์โฮเตล็ ซ่ึงบริษทั 
ถือหุน้ร้อยละ 0.74 
 

รายไดค้่าบริหารโรงแรม 
และอ่ืนๆ 
 
 
เงินปันผล 

1.57 / - 
 
 
 

-/- 

0.09 / - 
 
 
 

-/0.15 

คิดในอัตราท่ีใกล้เ คียงกับท่ีคิดกับกิจการโรงแรม           
มีเงื่อนไขราคาแบ่งตามสัดส่วนที่ใช้จริงไม่ได้บวก
เพิ่มราคา 
 
ตามราคาท่ีประกาศจ่าย 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย 
กบั บ. เจทีบี (ประเทศไทย) 
ซ่ึงมีนายชนินทธ์  โทณวณิก 
เป็นผูถื้อหุ้น 

รายไดจ้ากการขายและ
การใหบ้ริการ และอ่ืนๆ 
 

1.84/9.47 
 

1.67/14.12 
 
 
 

บริษัทท าสัญญาการจ าหน่ายห้องพัก กับ บ. เจทีบี  
(ประเทศไทย) เพื่อด าเนินการจัดจ าหน่ายห้องพัก
โรงแรมโดยรายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนุน
ทางธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขราคาเป็นไปตามการค้า
ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย 
กบั บมจ. นวกิจประกนัภยั 
ซ่ึงมีศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี 
เป็นกรรมการ 

ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ียประกนัภยั - /0.67 - /0.53 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บริษทัยอ่ย และบุคคลเก่ียวโยง
คณะกรรมการของบริษทั 

ค่าเช่าบา้นพกัพนกังาน -/ 0.22 - /0.36 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2557 ไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัขา้งตน้เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยราคา
และเง่ือนไขเป็นไปตามการคา้โดยปกติทัว่ไป 
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12.2 รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 

นอกจากรายการท่ีเป็นการท าธุรกรรมตามปกติซ่ึงได้เปิดเผยไวท่ี้หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วนั้น 
บริษทัได้ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นรายการท่ีได้มาและ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเขา้เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอแจง้เพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2555 และปี 2556 บริษทัมีการท ารายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ และ รายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริษทัย่อยซ่ึงเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยนั้น
มีเง่ือนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการเปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือ
และยอดคงเหลือของรายการกูย้ืมไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย ยอดเปลีย่นแปลง (ล้านบาท) ยอดคงค้าง (ล้านบาท) รายละเอยีดของ            
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 

1. บ. เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต  

(12.00) - - - บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 
(0.58) - 0.21 - ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

 

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนั 

ในการเขา้ท ารายการระหว่างกนับริษทัก าหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกนัดงัน้ี                           
1. ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการคา้ปกติ   
2. รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าว
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแล้ว  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคา 
หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ที่ของบริษทัแลผูต้รวจสอบภายในวา่ เป็นราคาที่สมเหตุสมผล
และมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้  
3. บริษทัมีขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหวา่งกนัโดยด าเนินการเช่นเดียวกบัการจดัซื้อ 
จดัจา้งโดยทัว่ไปของบริษทั และผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นไม่มีส่วนไดเ้สียในรายการระหวา่งกนั และไม่มีส่วน
ในการอนุมติัในเร่ืองดงักล่าว 
4.   ในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนับริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการและราคา 

โดยให้ไดร้าคาท่ียุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
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บริษทัปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เก่ียวโยงกนัและ/หรือ

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษ ัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึง

การเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั ผูล้งทุนทัว่ไปและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและมีการขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยก าหนดไว ้

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

การท ารายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจะตอ้งเป็นไปตามมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงรวมถึง

รายการระหวา่งกนักบั บ. แอคมี พรินต้ิง บ. เดอะเพนนินซูล่า ทราเวล เซอร์วิส และบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

และ/หรือ บริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ 

12.5   เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้น
ของบริษัทโดยตรง 

 บริษทัไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีถือหุน้ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เกินกวา่ร้อยละ 10  แทนการถือหุ้น
ของบริษทัโดยตรง 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ         
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

สินทรัพย์      2554        2555        2556 
      %       %        % 
สินทรัพย์หมุนเวยีน            
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 126,179  2.80  158,817  3.61  161,398  3.66 
    ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน- สุทธิ 244,609  5.44  206,595  4.70  209,361  4.75 
    สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 26,874  0.60  27,225  0.62  24,776  0.56 
    เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั            
         ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,000  0.27  -  -  -  - 
    ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 74,067  1.65  74,067  1.69  74,067  1.68 
    สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10,326  0.23  9,032  0.21  29,250  0.66 
             รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 494,055  10.98  475,736  10.83  498,852  11.31 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน            
    เงินลงทุนเผื่อขาย 243,499  5.41  270,993  6.17  322,422  7.31 
    เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 899,074  19.99  907,109  20.65  944,153  21.40 
    เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 23,470  0.52  26,080  0.59  29,830  0.68 
    เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,229,202 2 27.32  1,229,202  27.98  1,229,203  27.86 
    อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการเงินลงทุน-สุทธิ 256,450  5.70  226,630  5.16  210,028  4.76 
    เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน            
    ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 861,136  19.14  847,428  19.29  832,658  18.87 
    ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            
         ส่วนท่ีเกินหน่ึงปี - สุทธิ 388,850  8.64  314,783  7.16  240,717  5.46 
    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 41,925  0.93  41,898  0.95  58,354  1.32 
    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 59,641  1.33  50,682  1.15  42,225  0.96 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 1,339  0.03  3,255  0.07  3,127  0.07 
              รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,004,586  89.02  3,918,060  89.17  3,912,717  88.69 

              รวมสินทรัพย์ 4,498,641  100.00  4,393,796  100.00  4,411,569  100.00 

            
            

  

(หน่วย : พนับาท) 
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ) 

                                        (หน่วย : พนับาท) 
       2554         2555      2556 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น      %       %      % 
หนีสิ้นหมุนเวยีน            
     เงินเบิกเกินบญัชี            
          และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 822,400    18.28    576,900    13.13    610,700    13.84 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 270,889  6.02  283,904  6.46  283,904  5.59 
    ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน                                               
          ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                                    254  0.01  279  0.01  699  0.02 
     ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั 87,704  1.95   68,455  1.56   74,129  1.68 
     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 26,226  0.58  24,992  0.57  17,690  0.40 
               รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,207,473  26.84  954,530  21.72  949,884  21.53 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน            
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 991     0.02  704     0.02  -  - 
     ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย 
           รอการรับรู้   6,904    0.15  6,904    0.16  6,904    0.16 
     ภาระผกูพนัผลประโยชน ์ 60,926  1.35  89,554  2.04  96,297  2.18 
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,921  0.31  15,593  0.35  19,259  0.44 
          รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 82,742  1.84  112,755  2.57  122,460  2.78 

รวมหนีสิ้น 1,290,215  28.68  1,067,285  24.29  1,072,344  24.31 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            
    ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 850,000   18.89  850,000  19.35  850,000  19.27 
    ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000   36.52  1,643,000    37.39  1,643,000    37.24 
    ส่วนเกินทุน - หุน้สามญัซ้ือคืน 16,950    0.38  16,950    0.39  16,950    0.38 
    ก าไรสะสม            
          ส ารองตามกฎหมาย 85,000    1.89  85,000    1.93  85,000    1.93 
          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 531,077 . 11.81  627,166  14.27  598,737  13.57 
    องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 82,399    1.83  104,395    2.38  145,538    3.30 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่                                                    3,208,426  71.32  3,326,511  75.71  3,339,225  75.69 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,498,641  100.00  4,393,796  100.00  4,411,569  100.00 
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งบก าไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

                               (หน่วย: พนับาท) 
     2554     2555     2556  
     %     %      % 
รายได้            
  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,333,444  68.20  1,513,600  72.90  1,565,733  76.62 
  รายไดค้่าบริหารงาน 57,307    2.93  62,093    2.99  64,415    3.15 
  ดอกเบ้ียรับ 2,356    0.12  1,133    0.05  1,649    0.08 
  เงินปันผลรับ 313,163  16.02  147,382  7.10  139,329  6.82 
 ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 39,362  2.01  1,745  0.08  351  0.02 
 ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ 
   ลงทุน       

 
- 

 
- 

  
101,110 

 
4.87 

  
- 

 
- 

   รายไดอ่ื้น 209,552   10.72  249,154   12.00  271,955   13.31 
          รวมรายได้ 1,955,184   100.00  2,076,217   100.00  2,043,432   100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย            
  ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 836,608  42.79  910,326  43.85  929,753  45.50 
  ตน้ทุนบริการ-ค่าเส่ือมราคา             
     และค่าตดั จ าหน่าย 194,521  9.95  188,557  9.08  210,666  10.31 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย  209,201  10.70  201,433  9.70  231,578  11.33 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 475,826  24.34  548,841  26.43  575,656  28.17 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 18,980    0.97  34,568  1.66  21,349  1.04 
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 30,971  1.58  25,851  1.25  19,688  0.96 
          รวมค่าใช้จ่าย 1,766,107  90.33  1,909,576  91.97  1,988,690  97.32 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 189,077  9.67  166,641  8.03  54,742  2.68 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้   -  -  (8,379)  (0.40)  1,829  0.09 
ก าไรสุทธิ 189,077  9.67  158,262  7.62  56,571  2.77 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            
- ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่  (บาท)                                2.22                        1.86                       0.67 
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (หุ้น)        85,000,000              85,000,000            85,000,000 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 157 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
                                                      (หน่วย : พนับาท)  

     2554      2555      2556 

ก าไรสุทธิ 189,077  158,262  56,571 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่      
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (35,483)  27,495  51,429 
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั  

 
  

 
  

       คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ    
 

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

   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  (581)  (10,286) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ (37,593)  2,322  41,143 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 151,484  160,584  97,714 

การปันส่วนก าไรเบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 151,484  160,584  97,714 

 151,484  160,584  97,714 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 158 

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

                                                                                                                                                               (หน่วย : พนับาท) 
   2554      2555     2556 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      
    ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 189,077  166,641  54,742 
    รายการปรับกระทบยอด      
          ดอกเบ้ียรับ (2,356)  (1,133)  (1,649) 
          เงินปันผลรับ (313,163)  (147,382)  (139,329) 
          หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (8,205)  10,923  (19,260) 
          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 189,592  200,825  207,471 
          ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 18,337  16,278  15,753 
          ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 74,067  74,067  74,067 
          ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,572  6,021  8,791 
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,527  12,330  10,402 
          ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  (101,110)  - 
          ขาดทุน(ก าไร) จากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (39,362)  (1,745)  (351) 
          ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,784  4,049  8,481 
          ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  294 
          ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - 

 
 -  (71) 

          ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     30,971  25,851  19,688 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง      
          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 155,841  265,615  239,029 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิม) ลด      
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 182,698  18,399  26,574 
     สินคา้คงเหลือ (631)  (352)  2,449 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8,204  1,294  (20,219) 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (23)  (1,916)  128 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)      
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (111,520)  (16,876) 

 
 (15,685) 

      ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั 87,704  (19,249)  5,674 
     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (5,084)  (1,235)  (7,301) 
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,311)  1,672  3,666 
     จ่ายคืนส ารองผลประโยชน์พนกังาน (16,835)  (6,681)  (3,660) 
 เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนหกัภาษีเงินไดจ่้าย 299,043  240,672  230,655 
     เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 7,776  7,500  - 
     จ่ายภาษีเงินได ้ (9,032)  (260)  (10,079) 
            เงนิสดสุทธิได้จากกจิกรรมด าเนินงาน 297,787  247,912  220,576 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 159 

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

(หน่วย : พนับาท) 
    2554      2555      2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
     ดอกเบ้ียรับ 1,082  2,585  1,649 
     เงินปันผลรับ 313,163  47,202  51,441 
     เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -  100,180  87,888 
     เงินสดรับคืนจากการใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกูย้มื 58,429  12,000  - 
     เงินสดจ่ายใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกูย้มื (46,600)  -  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนบริษทัร่วม (1,002)  -  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้บริษทัยอ่ย (3,000) 

 
 - 

 
 (50,079) 

      เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้กิจการร่วมคา้ -  (2,610) 
, 

 

 (3,750) 
, 

 
    เงินสดรับจากการปิดบริษทัยอ่ย -  -  5,071 
     เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  114,720  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  (2,099)  (262) 
     เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 48,615  1,896  1,908 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (194,301)  (174,379)  (233,599) 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,994)  (5,993)  (7,134) 

            เงนิสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 172,392  93,502  (146,867) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      

     เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,316,400  918,100  564,200 

     เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (677,000)  (1,163,600)  (530,400) 

     เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,092,310)  -  - 

     เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (316)  (262)  (284) 

     จ่ายดอกเบ้ีย (29,118)  (20,514)  (19,644) 

     เงินปันผลจ่าย (42,500)  (42,500)  (85,000) 
              เงนิสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 

                  จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

(524,844)  (308,776)  (71,128) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (54,665)  32,638  2,581 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 180,844  126,179  158,817 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 126,179  158,817  161,398 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 160 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

     (หน่วย : พนับาท) 
สินทรัพย์        2554         2555        2556 

       %        %     % 
สินทรัพย์หมุนเวยีน            
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 590,234      6.98  662,908      7.76  711,974  8.25 
    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 527,774  6.24  407,534  4.77  437,726  5.07 
    สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 74,197  0.88  86,182  1.01  84,778  0.98 
    เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000  0.07  -  -  -  - 
    ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 89,817  1.06  103,519  1.21  105,621  1.22 
    เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั      47,252  0.56  -  -  -  - 
    สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 28,285  0.33  36,967  0.43  59,395  0.69 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,363,559  16.13  1,297,110  15.19  1,399,494  16.22 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน            
    เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,302,779  15.41  1,309,526  15.34  1,310,214  15.18 
    เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 217,716  2.57  217,716  2.55  217,716  2.52 
    เงินลงทุนเผื่อขาย 266,293  3.15  299,148  3.50  358,584  4.16 
    อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 297,708  3.52  273,149  3.20  273,462  3.17 
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,314,576  51.03  4,541,773  53.19  4,556,130  52.80 
    ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            
         ส่วนท่ีเกินหน่ึงปี - สุทธิ 530,607         6.28  410,484         4.81  311,692         3.61 
    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 42,865            0.51  46,064  0.54  63,960  0.74 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 114,220  1.35  136,667  1.60  129,147  1.50 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 5,240          0.06  7,102          0.08  8,547          0.10 
              รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 7,092,004         83.87  7,241,629         84.81  7,229,452         83.78 

              รวมสินทรัพย์ 8,455,563       100.00  8,538,739       100.00  8,628,946       100.00 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 161 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 

                                                                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น        2554          2555         2556 

       %      %      % 
หนีสิ้นหมุนเวยีน            
    เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื            
         ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 822,400  9.73  655,298  7.67  662,700  7.68 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 872,899  10.32  822,553  9.63  829,517  9.61 
    ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน            
         ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 449  0.01  488  0.01  772  0.01 
    ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระ            
         ภายใน 1 ปี 20,611  0.24  98,010  1.15  185,195  2.15 
    เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000  0.07  12,233  0.14  13,106  0.15 
    ส่วนของรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบ            
         ก าหนดภายในหน่ึงปี 25,433  0.30  25,433  0.30  25,433  0.29 
    ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั       87,704  1.04  68,455  0.80  74,129  0.86 
    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย           7,542  0.09  11,108  0.13  9,370  0.11 
    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 46,830  0.55  52,242  0.61  39,387  0.46 
              รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,889,868  22.35  1,745,820  20.45  1,839,609  21.32 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน            
    หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน           1,273  0.02  777  0.01  -  - 
    เงินกูย้มืระยะยาว    1,015,788  12.01  1,225,044  14.35  1,091,913  12.65 
    ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขายรอ            
         การรับรู้ 6,904  0.08  6,904  0.08  6,904  0.08 
    รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 711,576  8.42  686,143  8.04  660,709  7.66 
    ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 124,264  1.47  154,622  1.81  172,135  1.99 
    หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

16,291 
13,921 

 0.19 
0.16 

 15,038 
20,603 

 0.18 
0.24 

 13,785 
22,388 

 0.16 
0.26 

               รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 1,890,017  22.35  2,109,131  24.70  1,967,834  22.81 

               รวมหนีสิ้น 3,779,885  44.70  3,854,951  45.15  3,807,443  44.12 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 162 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 
                             (หน่วย : พนับาท) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)      2554       2555      2556 
   %      %    % 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
       ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 850,000  10.05  850,000  9.95  850,000  9.85 
       ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000  19.43  1,643,000  19.24  1,643,000  19.04 
       ส่วนเกินทุน - หุน้สามญัซ้ือคืน 18,366  0.22  18,366  0.22  18,366  0.21 
       ก าไรสะสม            
            ส ารองตามกฎหมาย 85,000  1.01  85,000  1.00  85,000  0.99 
            ส ารองอ่ืน 15,740  0.19  15,740  0.18  15,740  0.18 
            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,272,669  15.05  1,368,780  16.03  1,372,148  15.90 
       หกั หุน้สามญัซ้ือคืน (15,740)  (0.19)  (15,740)  (0.18)  (15,740)  (0.18) 
      องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 100,950  1.19  95,342  1.12  174,430  2.02 
       รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,969,985  46.95  4,060,488  47.55  4,142,944  48.01 
       ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 705,693  8.35  623,300  7.30  678,559  7.86 
            รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,675,678  55.30  4,683,788  54.85  4,821,503  55.88 

            รวมหนีสิ้นและส่วนขอผู้ถือหุ้น 8,455,563  100.00  8,538,739  100.00  8,628,946  100.00 
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งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
    (หน่วย : พนับาท) 

        2554        2555        2556 
   %    %    % 
รายได้            
    รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,492,413  89.03  4,257,442  89.66  4,700,505  92.16 
    รายไดค้่าบริหารงาน 62,755  1.60  61,035  1.29  65,059  1.28 
    ดอกเบ้ียรับ 4,071  0.10  9,092  0.19  6,299  0.12 
    เงินปันผลรับ 24,260  0.62  12,115  0.26  13,333  0.26 
    รับรู้รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 25,433  0.65  25,433  0.54  25,433  0.50 
    ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39,553  1.01  -  -  1,262  0.02 
    ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  -  101,110  2.13               -  - 
    ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 111,813  2.85  106,926  2.25  88,576  1.74 
    รายไดอ่ื้น 162,269  4.14  175,431  3.69  200,071  3.92 
          รวมรายได้ 3,922,567       100.00  4,748,584     100.00  5,100,538     100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย            
    ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 2,358,219  60.12  2,807,639   59.13  2,858,584   56.04 
    ตน้ทุนบริการ-ค่าเส่ือมและค่าตดัจ าหน่าย 352,456  8.99  440,844     9.28  527,014   10.33 
    ค่าใชจ่้ายในการขาย 342,213  8.72  364,213     7.67  390,322     7.65 
    ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 766,296  19.54  933,874   19.67  1,075,690  21.09 
    ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  2,356  0.05  -  - 
    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,935     0.05  -  -  -    - 
    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 37,064  0.94  52,177  1.10  40,715  0.80 
    ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 20,045  0.51  79,033  1.66  70,901  1.39 
         รวมค่าใช้จ่าย 3,878,228  98.87  4,680,136   98.56  4,963,226   97.31 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 44,339          1.13  68,448           1.44  137,312           2.69 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (37,266)   (0.95)  (6,219)  (0.13)  (24,352)  (0.48) 
ก าไรสุทธิ 7,073  0.18  62,229  1.31  112,960  2.22 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 23,969  0.61  94,635  1.99  (22,775)  (0.45) 
ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 31,042  0.79  156,864  3.30  90,185  1.77 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            
- ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่  (บาท)                                      0.37                            1.86                                    1.07            
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (หุ้น)              84,528,500              84,528,500                  84,528,500 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

                               (หน่วย : พนับาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2554           2555          2556 

ก าไรสุทธิ 7,073 
 

 62,229  112,960 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่      
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการ      
      แปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย 67,097  (13,202)  67,035 
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

(38,777)  32,854  59,437 
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั  

 
  

 
  

       คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ    
 

  
       ผลประโยชน์พนกังาน (4,018)  (21,399)  (2,938) 

   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  (3,913)  (10,664) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ 24,302  (5,660)  (112,869) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 31,375 
 

 56,570  225,830 

      
การปันส่วนก าไรเบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 54,044  133,003  167,456 
 - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (22,669)  (76,433) 

 
 58,374 

  31,375  56,570  225,830 
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม          
                                                      

   (หน่วย: พนับาท) 
        2554          2555          2556 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      
    ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 44,339  68,448         137,313 
    รายการปรับกระทบยอด 
 
 

 
 

  
 

  
           รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ (25,433)         

(25,433) 
          (25,433)           (25,433) 

          ดอกเบ้ียรับ (4,071)  (9,092)  (6,299) 
          เงินปันผลรับ (24,261)  (12,115)  (13,334) 
          หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)   (6,905)    (23,830)    5,951 
          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 368,522  474,724  546,293 
          ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13,923  11,267  11,173 
          ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 74,067  102,189  103,755 
          ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,211 

 
 7,000  10,262 

          ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 865  31  - 
          ค่าตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย -  2,160  12,350 
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 35,227  25,374  27,202 
          ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (111,813)  (106,926)  (88,576) 
          ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  (101,110)  - 
          ขาดทุน (ก าไร) จากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (39,553)  2,356  (1,262) 
          ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,510  8,594  25,039 
          ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,935  -  - 
          ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  294 
          ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -  -  (71) 
          ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 20,045  79,033  70,901 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง      
          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 356,608  502,670  815,558 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิม) ลด      
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (114,966)  61,230  (22,587) 
     สินคา้คงเหลือ (2,903)  (12,668)  2,710 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 19,611  (8,735)  (22,244) 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,430  (1,862)  (3,153) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)      
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 123,571 

 
 37,122  26,793 

    ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั 87,704  (19,249)  5,674 
    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (5,501)  5,451  (12,582) 
    หน้ีสินไม่หมนุเวยีนอ่ืน (1,311)  6,682  3,530 

30      จ่ายคืนส ารองผลประโยชน์พนกังาน (32,959)  (20,393)  (15,095) 
เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนหกัภาษีเงินไดจ่้าย 
 
 
 
 

431,284  550,248  778,604 
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ)                                                                                   

(หน่วย: พนับาท) 
                2554             2555            2556 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (ต่อ)      
    เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 10,045  10,796  4,854 
    จ่ายภาษีเงินได ้ (38,555)  (32,225)  (52,511) 
            เงนิสดสุทธิได้จากกจิกรรมด าเนินงาน 402,774  528,819  730,947 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
     ดอกเบ้ียรับ 1,830  11,029  4,753 
     เงินปันผลรับ 24,260  12,115  13,333 
     เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 45,112  100,180  87,888 
     เงินสดรับคืนจากการใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกูย้มื 5,000  6,000  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้บริษทัร่วม (1,003)  -  - 
     เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  114,720  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  (1,453)  (186) 
     เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 48,462  16,406  4,825 
     เงินสดจ่ายส าหรับค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ (149,960)  -  - 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,028,689)  (742,031)  (506,048) 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,006)  (10,191)  (9,850) 
            เงนิสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,058,994)  (493,225)  (405,285) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      
    เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     1,316,400      996,498      653,989 
    เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (691,000)  (1,162,638)  (647,173) 
    เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  12,233  - 
   เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (9,000)  (6,000)  - 
    เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (498)  (456)  (494) 
    เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 918,058  336,177  - 
    เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (88,601)  (20,611)  (135,023) 
   เงินสดรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

12345 

519,613  -  - 
    จ่ายดอกเบ้ีย (20,538)  (73,831)  (67,768) 
    เงินปันผลจ่าย (79,632)  (48,458)  (88,116) 

              เงนิสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 

                  จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

1,864,802  32,914  (284,585) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 208,582  68,508  41,077 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม       377,415  590,234  662,908 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสด 4,237  4,166  7,989 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม       590,234  662,908              711,974 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.72 0.74 0.76 0.41 0.50 0.53 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.59 0.61 0.62 0.32 0.38 0.39 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.28 0.29 0.41 0.20 0.22 0.24 
อตัรส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 13.48 15.83 13.19 10.43 15.92 10.73 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 27.07 23.05 27.68 35.01 22.93 34.00 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 32.48 35.01 33.44 31.34 33.65 35.76 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 11.24 10.42 10.91 11.65 10.85 10.21 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 15.49 14.99 13.39 12.66 17.23 18.96 
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 23.57 24.34 27.27 28.82 21.19 19.25 
ระยะเวลาหมุนเวยีนของเงินสด วนั 14.74 9.13 11.32 17.83 12.59 24.96 

 
  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 22.38 23.70 27.97 22.67 27.40 27.16 
อตัราก าไรสุทธิ %      0.79 3.30 1.77 9.67 7.62 2.77 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ %      0.79       3.91       2.20 6.05 4.84 1.70 

 
 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) % 0.83 1.63 2.35 4.66 4.30 1.65 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 11.17 13.64 13.43 34.66 34.25 26.44 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.54 0.56 0.59 0.42 0.47 0.46 
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 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
    ปี 2554   ปี 2555  ปี 2556 ปี 2554   ปี 2555    ปี 2556 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.81 0.82 0.79 0.40 0.32 0.32 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 20.09 6.69 10.31 9.62 9.59 11.20 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 136.15 53.89 93.73 22.48 53.71 150.25 

 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 

ต่อหุ้น    ปี 2554     ปี 2555     ปี 2556       ปี 2554       ปี 2555      ปี 2556 
มูลค่าหุน้ บาท 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
มูลค่าตามบญัชี บาท 46.97 48.04 49.01 37.75 39.14 39.29 
ก าไรต่อหุน้ บาท 0.37 1.86 1.07 2.22 1.86 0.67 
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 

 
 อตัราส่วนการเตบิโต 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2554 ปี 2555     ปี 2556     ปี 2554    ปี 2555     ปี 2556 
อตัราส่วนการขาย % 24.85 21.91 10.41 (9.39) 13.51 3.44 
อตัราส่วนตน้ทุนขาย % 21.44 19.84 4.22 (15.47) 6.57 3.78 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร % 12.79 17.10 12.96 7.47 9.52 7.59 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ % (71.29) 405.33 (42.51) 391.26 (16.30) (64.25) 
อตัราส่วนสินทรัพยร์วม % 38.72    0.98 1.06 (7.21) (2.33) 0.40 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) 

14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 

ภาพรวมการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เปรียบเทียบกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 แลว้ คือ 

  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ซ่ึงบงัคบัใชใ้นไตรมาสแรกของปี 2556 และมีการปรับปรุง
ยอ้นหลงัส าหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2555 และยอดยกมาส าหรับตน้ปี 2555 ท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2555 เพิ่มข้ึนจ านวน 121.63  ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เพิ่มข้ึน จ านวน 115.36 ลา้นบาท  
และภาษีเงินได ้(รายได)้ ในงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2555 และ ปี 2556 จ  านวน 27.07  ลา้นบาท และ 4.40 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เร่ืองผลกระทบจากปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับน้ีที่มีผลกระทบต่อบริษัทคือ 
เร่ืองการพิจารณาสกุลเงินหลกัท่ีใช้ในการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงธุรกิจด าเนินอยู ่
บริษทัไดพ้ิจารณาและไดข้อ้สรุปวา่สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) น้ี จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสินและก าไร
สะสมของบริษทั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 เร่ืองส่วนการด าเนินงาน ก าหนดการน าเสนอส่วนงาน
ด า เนินงานในลักษณะเดียวก ับรายงานน า เสนอให้แก่ผู ้มีอ  านาจต ัดสินใจสูงสุดด้านการด า เนินงาน 
ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้น  

ภาพรวมผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่นแปลงที่ส าคัญ 

บริษทัมีปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีผลต่อภาพรวมของผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ท่ีเกิดจาก 

ปัจจัยภายนอก  

ในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวปรับตวัดีข้ึนอย่างรวดเร็วหลงัจากเกิดปัญหา
น ้ าท่วมในช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ของปี 2554 และเร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึนในปี 2555 ต่อเน่ืองมาในปี 2556 
เศรษฐกิจทัว่โลกเร่ิมฟ้ืนตวั ในช่วง 10 เดือนแรกบริษทัสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนจากโรงแรม 10 แห่งในประเทศไทย 
อตัราเขา้พกัเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10 ประกอบกบัโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ เร่ิมด าเนินการเต็มปีเป็นปีแรก 
ส่วนรายได้จากค่าบริหารงานจากทั้ งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 6 แต่เน่ืองจากมีปัญหา
ทางการเมือง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 และมีแนวโน้มต่อเน่ืองถึงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 จึงอาจท าให้
บริษ ัทเสียโอกาสในการสร้างรายได้เ น่ืองจากมีการยกเลิกการจองของลูกค้าทั้ งกลุ่มจัดประชุมและ
กลุ่มนักท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองขณะท่ียอดจองใหม่อยู่ในช่วงชะลอตวั  
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ปัจจัยภายใน 
จากปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบกบัธุรกิจบริษทัมีความเส่ียงสูงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ จึงได้วางนโยบาย และกลยุทธ์โดยการกระจายความเส่ียงต่อการกระจุกตวัของรายได้
ท่ีเกิดข้ึนจากในประเทศ มาเป็นการกระจายให้มีสัดส่วนรายไดจ้ากต่างประเทศท่ีสูงข้ึนในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียง
กบัรายไดใ้นประเทศ ในการเพิ่มอตัราส่วนรายไดจ้ากต่างประเทศ ไดก้ าหนดกลยุทธ์ไวด้งัน้ี 

- ด้านการลงทุน 

 บริษทัจะพิจารณาลงทุนในภูมิภาค หรือประเทศท่ีมีศักยภาพการท่องเท่ียวท่ีสูง และไดผ้ลตอบแทนท่ีดี  
จากปี 2554  บริษทัได้ลงทุนธุรกิจโรงแรมในมลัดีฟส์ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ประกอบด้วย 100 วิลล่า 
ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ Mudhdhoo  ภายใต ้DMS Property Investment Private Limited (DMS) 
ดว้ยเงินลงทุนทั้งส้ิน 60 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 38.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ช่ือโรงแรมดุสิตธานี  
มัลดีฟส์  โดยบริษัทได้ลงทุนโครงการดังกล่าวผ่านบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  ในอัตราร้อยละ 55 
โรงแรมดังกล่าวได้เปิดอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 8 กันยายน 2555 ซ่ึงในปี 2556 รายได้จากการขายและ
การให้บริการท่ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 10.41 มาจากโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ในอัตราร้อยละ 8.10  
นอกจากน้ีในปี 2556 บริษทัมีการลงทุนในกิจการร่วมคา้ช่ือ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของเงินลงทุน 30 ลา้นหยวนท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจ านวน 
19.09 ล้านบาท และลงทุนในบริษทัร่วมที่ Dusit Thani Laguna Singapore Pte.  Ltd ในประเทศสิงคโปร์  
ซ่ึงเป็นประเทศที่มีศกัยภาพการท่องเที่ยวที่สูงในภูมิภาคเอเซีย ในอตัราร้อยละ 25.01 ของเงินลงทุน 115.2 
ลา้นเหรียญสิงคโปร์ โครงการดงักล่าวเป็นรีสอร์ทสร้างใหม่กลางเมือง ภายในบริเวณรีสอร์ท ประกอบด้วย
สนามกอลฟ์และสโมสรลากูน่า สามารถเดินทางเพียง 5 นาที โดยรถยนตจ์ากสนามบินนานาชาติ ชางงี   

- ด้านการรับจ้างบริหารโรงแรม 

 ในปี 2556 บริษทัรับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศ 2 แห่ง (ไม่รวมท่ีเป็นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 10 
แห่ง) และต่างประเทศ 5 แห่ง โดยมีส านักงานและบุคลากรฝ่ายพฒันาและการลงทุน (Development and 
Investment) ทั้งในฮ่องกงและดูไบ  การร่วมลงทุนกบับริษทัในประเทศอินเดีย เพื่อจดัตั้งบริษทัรับบริหาร
โรงแรมในอินเดีย โดยบริษทัลงทุนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 35 ลา้นอินเดียรูปี การจดัตั้งบริษทัในรัฐเดลาแวร์ 
สหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการบริหารโรงแรม ซ่ึงในปัจจุบนัไดล้งนามสัญญารับบริหารแลว้ 2 แห่งคือ โรงแรม
ดุสิตธานี กวม และโรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีน่า  ในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับจา้งบริหารโรงแรมจ านวน 
65.06 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 4.02 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จากโรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงปฏิบติัตามแผนระยะยาวของบริษทัในการเพิ่มจ านวนโรงแรมท่ีรับบริหารทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้ท่ีภูมิภาคตะวนัออกกลาง เช่น  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เช่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงในเดือนกุมภาพนัธ์  2556 ไดร่้วมลงทุนกบับริษทัในจีน เพื่อจดัตั้งบริษทัรับบริหาร
โรงแรมในจีนโดยบริษทัลงทุนร้อยละ 45 คาดว่าในปี 2563 จะมีโรงแรมท่ีบริหารถึง 5,000 ห้อง และภูมิภาค
เอเชียใต ้เช่น ประเทศอินเดีย  
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- ด้านการศึกษา 

จากการเป็นผูริ้เร่ิมดา้นการศึกษา ในการบริหารโรงแรม ครัว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จนสามารถสะสม
ประสบการณ์และประสบความส าเร็จ และเป็นจุดแข็งหน่ึงของบริษทันอกเหนือจากการบริหารโรงแรม  
บริษทัได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการศึกษา  จึงก าหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจด้านการศึกษา
ทั้งในส่วนของการลงทุน และการบริหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการ
บริหารการศึกษาให้กบั Lyceum of Philippines University (LPU) ในหลกัสูตรการบริหารโรงแรมจ านวน 20.63      
ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1.47 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัทจะลงนามในสัญญาให้บริการท่ีปรึกษาด้าน
การศึกษากบั Yayasan Pusat Pengembangan Dan Pelatihan Bali International ประเทศอินโดนีเซียอีก 1 แห่ง   

นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมทุกปี และวางแผนการปรับปรุงคร้ังใหญ่
ทุก 5-7 ปี ทั้งน้ีเพื่อรักษามาตรฐานของโรงแรมรวมทั้งเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมเพื่อสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนั
ในธุรกิจระดบัเดียวกนัได ้ในปี 2556 บริษทัไดใ้ชง้บประมาณลงทุนในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมไปกว่า 
156 ลา้นบาทและในอีก 3 ปีขา้งหนา้จะใชง้บประมาณไม่ต ่ากวา่ 322 ลา้นบาท 

บริษทัก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ (Growth Strategy) ตั้งแต่ปี 2550 และในปี 2556  
เร่ิมส่งสัญญาณดีข้ึนเล็กน้อย จากผลประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ แต่ยงัไม่ตรงตาม
เป้าหมายทั้งหมด อย่างไรก็ตามการขยายธุรกิจบริษทัจ าเป็นตอ้งมีบุคลากร ระบบงานในทุกส่วน รวมทั้งมี
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการต่างๆ ส่งผลให้บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึน ในขณะที่รายได้
ยงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย ส่วนหน่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก ดงันั้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป หากไม่มีปัจจยั
ภายนอกส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงแรมภายใต้บริษทั และบริษทัย่อย และโรงแรมที่บริษทั
ไดล้งนามสัญญารับบริหารไปแลว้สามารถเปิดด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย บริษทัคาดวา่จะสามารถสร้างผลก าไร
จากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนไดใ้นอนาคต  

แนวโน้มในอนาคต   

ในการขยายธุรกิจของบริษทัไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน การรับบริหารโรงแรม รวมทั้งการบริหาร
การศึกษาลว้นมีความจ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร ค่าใชจ่้ายในการศึกษาโครงการต่างๆ ส่งผลให้บริษทั
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีรายได้จะรับรู้เม่ือโครงการท่ีมีการลงนามในสัญญานั้นมีรายได ้
นอกจากนั้นการล่าชา้ของการเปิดด าเนินการโรงแรมนั้นๆ มีผลกระทบโดยตรงกบัรายไดข้องบริษทั  

อยา่งไรก็ตามจากการท่ีบริษทัก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีมุ่งเนน้การขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรม 
ไปยงัภูมิภาคต่างๆ เพื่อกระจายความเส่ียง รวมทั้งการขยายธุรกิจดา้นการศึกษาซ่ึงนบัเป็นจุดแข็งของบริษทั
อีกธุรกิจหน่ึง โดยได้มีการศึกษาเร่ืองการเปิดสถาบนัการศึกษาด้านการบริหารโรงแรมในระดบัอาชีวะ 
เพื่อรองรับการขยายการรับบริหารโรงแรมของบริษทัที่จะขยายตวัในอนาคต อีกทั้งโรงแรมในประเทศ 
และต่างประเทศยงัขาดแคลนบุคลากรในระดบัน้ี    
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วเิคราะห์ผลการด าเนินการ ฐานะการเงิน และ งบกระแสเงินสด 

วเิคราะห์ผลการด าเนินการ  

ส าหรับผลประกอบการทุกๆ งวดสามเดือนของปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 มีดงัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2555 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2555 2556 ผลต่าง % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 1,127.85 1,428.97 301.12 26.70 
ก าไรขั้นตน้ 324.02 487.74 163.72 50.53 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 59.49 182.35 122.86 206.52 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ 90.00 211.61 121.61 135.12 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 75.48 197.22 121.74 161.29 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 68.03 162.98 94.95 139.57 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 95.61 142.55 46.94 49.10 
ก าไรต่อหุน้                                          (บาท) 1.13 1.69   

โดยรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศดี ข้ึน  และไม่มีผลกระทบจากปัจจ ัยภายนอก ส่งผล

ให้ผลประกอบการของโรงแรมโดยรวมเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี 2555 และปัจจยัหลกัเกิดจากรายได้

ของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์เพิ่มข้ึน 192.90 ล้านบาท ซ่ึงเร่ิมเปิดด าเนินการเต็มไตรมาสในปีน้ี (เร่ิมเปิด

ด าเนินการอย่างไม่เป็นทางการเดือนกุมภาพนัธ์ 2555) ส่งผลให้บริษทัมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั

จ านวน 142.55 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี 2555 จ  านวน 46.94 ลา้นบาท 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2555 

หน่วย : ลา้นบาท 

เน่ืองจากเร่ิมเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจโรงแรมช่วงเดือนมิถุนายน ท าให้บริษทัมีรายได้รวม
จ านวน 946.30 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 24.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 
และมีขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัจ านวน 43.73 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 
19.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 30.47 ส่วนใหญ่มาจากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนของโรงแรมโดยรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2555 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2555 2556 ผลต่าง % 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 906.54 995.05 88.51 9.76 
ก าไรขั้นตน้ 147.06 227.07 80.01 54.41 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (97.76) (71.46) 26.30 26.90 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ (40.65) (35.15) 5.50 13.53 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (60.42) (53.43) 6.99 11.57 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (54.24) (50.22) 4.02 7.41 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั (27.64) (40.51) (12.87) (46.56) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้                         (บาท) (0.33) (0.48)   

ต่อเน่ืองจากช่วง Low Season ของธุรกิจโรงแรม บริษทัมีรายไดร้วมจ านวน 995.05 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 88.51 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 9.76 แต่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั
จ านวน 40.51 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 12.87 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.56 

รายการ 2555 2556 ผลต่าง % 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 922.21 946.30 24.09 2.61 
ก าไรขั้นตน้ 174.32 208.89 34.57 19.83 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (122.33) (89.84) 32.49 26.56 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ (86.32) (53.48) 32.84 38.04 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (104.32) (68.99 35.33 33.87 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (104.86) (55.57) 49.29 47.01 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั (62.89) (43.73) 19.16 30.47 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้                         (บาท) (0.74) (0.52)   
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2555 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2555 2556 ผลต่าง % 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 1,300.84 1,330.18 29.34 2.25 
ก าไรขั้นตน้ 363.55 391.21 27.66 7.61 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 53.40 52.26 (1.14) (2.13) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ 175.35 78.93 (96.42) (55.00) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 157.70 62.51 (95.19) (60.36) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 153.29 55.77 (97.52) (63.62) 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 151.78 31.87 (119.91) (79.00) 
ก าไรต่อหุน้                                             (บาท) 1.80 0.38   

เป็นช่วงฤดูกาล High Season ของธุรกิจโรงแรม แต่เน่ืองจากมีเหตุการณ์ทางการเมือง ท าให้มีการชะลอ
การท่องเท่ียว ส่งผลโดยตรงกับรายได้ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ท่ีลดลงจ านวน 35.30 ล้านบาท 
ท าใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัจ านวน 31.87 ลา้นบาท ลดลงจากก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ของปีก่อนท่ียงัไม่รวมก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 101.11 ลา้นบาทจ านวน 18.80 ลา้นบาท 

เม่ือรวมผลประกอบการทุกๆ งวดสามเดือนของปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2555 2556 ผลต่าง % 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 4,257.44 4,700.50 443.06 10.41 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการและค่าเส่ือมราคาและ 
  ค่าตดัจ าหน่าย 

 
(3,248.48) 

 
(3,385.59) 

 
(137.11) 

 
(4.22) 

ก าไรขั้นต้น 1,008.96 1,314.91 305.95 30.32 
% 24% 28%   
รายไดอ่ื้นจากการด าเนินงาน 236.46 265.13 28.67 12.12 
ค่าใชจ่้ายรวม (1,352.62) (1,506.73) (154.11) (11.39) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (107.20) 73.31 180.51 168.39 
รายไดอ่ื้น 144.47 128.60 (15.87) (10.98) 
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 101.11 - (101.11) (100.00) 
ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ 138.38 201.91 63.53 45.91 
ดอกเบ้ียรับ (จ่าย) สุทธิ (69.94) (64.60) 5.34 7.64 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 68.44 137.31 68.87 100.63 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (6.22) (24.35) (18.13) (291.48) 
ก าไรสุทธิ 62.22 112.96 50.74 81.55 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (94.64) 22.78 117.42 124.07 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทั 156.86 90.18 (66.68) (42.51) 
ก าไรต่อหุ้น                                            (บาท) 1.86 1.07   
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ผลการด าเนินงานปี 2556 บริษทัมีรายได้จากการขายและการให้บริการจ านวน 4,700.50 ล้านบาท
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 443.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.41 เกิดจากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนของโรงแรมโดยรวม ส่วนใหญ่
เป็นผลจากโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ท่ีเร่ิมเปิดเตม็ปีและโรงแรมดุสิตธานี พทัยา เม่ือหกัตน้ทุนขายและค่าเส่ือม
ราคาแล้วท าให้บริษทัมีก าไรขั้นตน้จ านวน 1,314.91 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 305.95 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 30.32 รวมรายไดอ่ื้นจากการด าเนินงาน ประกอบดว้ยรายไดค้่าบริหารงาน และรายไดอ่ื้นจ านวน 
265.13 ลา้นบาท ท าให้มีก าไรก่อนค่าใช้จ่ายจ านวน 1,580.04 ล้านบาท เม่ือหักค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 1,506.73 
ล้านบาทที่เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 154.11 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเปิดส านักงานขาย
ในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือเดือน กรกฎาคม 2556 และบริษทัร่วมคา้อีกแห่งหน่ึงในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากน้ี
ยงัมีการส่งเสริมการขายการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่างๆ รวมทั้ งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารอ่ืนๆ แลว้ ท าให้มีก าไรจากการด าเนินงาน 73.31 ลา้นบาท เม่ือรวมรายไดอ่ื้น 128.60 ลา้นบาท 
ตลอดจนดอกเบ้ียรับ (จ่าย) สุทธิจ านวน 64.60 ลา้นบาท รายการหกัภาษีเงินไดจ้  านวน 28.75 ลา้นบาท ในขณะท่ี
มีรายได้ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจ านวน 4.40 ล้านบาท และส่วนผลก าไรท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมจ านวน 22.78 ลา้นบาท ส่งผลให้มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัจ านวน 90.18 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 1.07 บาท เพิ่มข้ึนจากก าไรสุทธิของปีก่อน (ท่ีไม่รวมก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน) จ านวน 34.43 ล ้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลประกอบการของโรงแรมโดยรวมที่มีก าไร
เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และโรงแรมดุสิตธานี พทัยา 

ในปี 2556 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดจากโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ไดเ้ปิดด าเนินการเต็มปี 
(หลงัจากไดเ้ปิดด าเนินการบางส่วนอย่างไม่เป็นทางการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555)  อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 8 
กนัยายน 2555  และในเดือนตุลาคม 2555 มีก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 101.11 ลา้นบาท 
แต่ในปี 2556 ไม่มี 

รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้  าแนกตามกลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 
 หน่วย: ลา้นบาท 

     ปี 2555 ปี 2556 ผลต่าง 
โครงสร้างรายได้ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ       
- รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 4,076.21 85.84 4,499.80 88.22 423.58 10.39 
- รายไดจ้ากธุรกิจอาคารใหเ้ช่า 61.62 1.30 66.51 1.30 4.89 7.94 
- รายไดจ้ากธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ 22.10 0.47 22.95 0.45 0.86 3.89 
- รายไดจ้ากธุรกิจสอนการประกอบอาหาร 96.83 2.04 111.24 2.18 14.41 14.88 
- รายไดจ้ากธุรกิจฝึกอบรม 0.68 0.01 - - (0.68) (100.00) 
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 โครงสร้างรายได้    ปี 2555 ปี 2556 ผลต่าง 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  4,257.44 89.66 4,700.50 92.16 443.06 10.41 

2. รายไดค้่าบริหารโรงแรม  61.03 1.29 65.06 1.28 4.03 6.60 
3. รายไดอ่ื้น       
    - รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 25.43 0.54 25.43 0.50 - - 
    - ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - - 1.26 0.02 1.23 100.00 
    - ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 101.11 2.13 - - (101.11) (100.00) 
    - ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 106.93 2.25 88.58 1.74 (18.35) (17.16) 
    - ดอกเบ้ียรับ 9.09 0.19 6.30 0.12 (2.79) (30.69) 
    - เงินปันผลรับ 12.12 0.26 13.34 0.26 1.21 9.98 
    - รายไดอ่ื้น * 175.43 3.69 200.07 3.92 24.64 14.05 
รวมรายได้อืน่ 430.11 9.06 334.97 6.57 (95.14) (18.55) 

รวมรายได้ 4,748.58 100.00 5,100.54 100.00 351.96 7.41 
          
 * รายได้อ่ืนๆ เช่น ค่าเช่าร้านคา้ในโรงแรม ค่าส่ิงพิมพ์โฆษณา ค่าบริการการตลาดที่เก่ียวขอ้งกบั
การบริหารโรงแรมเป็นตน้  
 รายได้รวมปี 2556 เพิ่มข้ึนจากปี 2555 จ  านวน 351.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.41 หากในปี 2555 
ไม่รวมรายไดจ้ากก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ี 101.11 ลา้นบาท จะท าให้รายไดร้วมปี 2556 
เพิ่มข้ึนจากปี 2555 จ  านวน 453.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.75 ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากการขายและ
การใหบ้ริการของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และโรงแรมดุสิตธานี พทัยา 

ผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการจ านวน 4,700.50 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
จ านวน 443.06 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.41โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มข้ึนของรายได ้ดงัน้ี 

- กลุ่มธุรกิจโรงแรมภายใตบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 346.18 ลา้นบาท ปัจจยัหลกัเกิดจาก
รายไดข้องโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์เพิ่มข้ึน 308.55 ลา้นบาท 

-  กลุ่มธุรกิจโรงแรมภายใตก้องทุนรวม มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 77.41 ลา้นบาท 
-  กลุ่มธุรกิจอ่ืน มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 19.47 ลา้นบาท 
เม่ือหักตน้ทุนขายและบริการ และค่าเส่ือมราคาแล้วท าให้บริษทัมีก าไรขั้นตน้ในปี 2556 เท่ากับ 

1,314.91 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได ้เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 305.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 30.32 
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รวมรายได้อ่ืนจากการด าเนินงานท่ีประกอบด้วย รายได้จากการรับบริหารงาน 65.06 ล้านบาทและ
รายไดอ่ื้น 200.07 ลา้นบาท มีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 4.02 ลา้นบาท และ 24.64 ลา้นบาทตามล าดบั     
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดค้่าบริการทางเทคนิคในโครงการต่างๆ รวมกบัรายไดอ่ื้นของโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 1,506.73 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 154.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.39 
ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารของโรงแรมและส่วนกลางประกอบดว้ย 

 - ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มข้ึน 26.11 ล้านบาท ได้แก่ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดการส่งเสริมการขาย
และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 141.82 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายศึกษาโครงการเพื่อลงทุน 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ ทั้ งน้ีบริษ ัทยงัคงมีนโยบายบริหารค่าใช้จ่าย
อยา่งระมดัระวงัต่อเน่ืองจากปีก่อน 

- ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่ายลดลง 11.46 ล้านบาท  เป็นผลมาจากมีทรัพย์สินที่ เ ร่ิมหมดอายุ
การใชง้านของโรงแรม  

- ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 2.36 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการขายทรัพยสิ์น
ท่ีไม่ใชแ้ลว้ในปี 2555 

ท าให้มีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 73.31 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 180.51 ลา้นบาท เมื่อรวม
รายได้อ่ืน ประกอบด้วย เงินปันผลรับ รับรู้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 
101.11 ลา้นบาท ซ่ึงมีแต่ในปี 2555 แล้ว บริษทัมีก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้จ  านวน 201.91 ลา้นบาท
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 63.53 ลา้นบาท หกัดอกเบ้ียรับ (จ่าย) สุทธิจ านวน 64.60 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียจ่าย
ของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ส่งผลให้มีก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้  านวน 137.31 ลา้นบาท หลงัหักภาษีเงินได้
จ  านวน 24.35 ลา้นบาทและส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 22.78 ลา้นบาท ท าให้บริษทั
มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัจ านวน 90.18 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากก าไรสุทธิของปีก่อน (โดยไม่รวมก าไร
จากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน) จ านวน 34.43 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 

          หน่วย: ลา้นบาท 
รายการ จ านวนเงิน 

ก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 305.95 
รายได้อืน่เพิม่ขึน้ 
- รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดค้่าบริหารงานรับ รายไดค้่าเช่า เงินปันผล เป็นตน้ 
- ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
29.88 

1.26 
รายได้อืน่ลดลง  
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
- ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
(18.35) 
(101.11) 
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รายการ จ านวนเงิน 

ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ 
- ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 

 
(167.93) 

ค่าใช้จ่ายลดลง 
- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
- ดอกเบ้ียรับ (จ่าย) สุทธิ 

 
11.46 

2.36 
5.34 

ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนจากปี 2555 (18.13) 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มข้ึน 117.41 
ก าไรสุทธิลดลง (66.68) 

วเิคราะห์ฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณวนัที่ 31ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกบั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงไดม้ีการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (Deferred Income Tax) ทั้งในดา้น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแลว้ ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2555 มีมูลค่าสูงข้ึน  121.63 ลา้นบาท 
และ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2556 มีมูลค่าสูงข้ึน 115.36 ลา้นบาท 

        หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2556 

ผลต่าง % 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,297.11 1,399.50 102.39 7.89 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 7,241.63 7,229.45 (12.18) (0.17) 
รวมสินทรัพย์ 8,538.74 8,628.95 90.21 1.06 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,745.82 1,839.61 93.79 5.37 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 2,109.13 1,967.83 (141.30) (6.70) 
รวมหนีสิ้น 3,854.95 3,807.44 (47.51) (1.23) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,060.49 4,142.95 82.46 2.03 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 4,683.79 4,821.51 137.72 2.94 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,538.74 8,628.95 90.21 1.06 
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สินทรัพย์รวม จ านวน 8,628.95 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 90.21 ลา้นบาท เน่ืองจากปัจจยัส าคญัต่อไปน้ี 
- สินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึน 102.39 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกั คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มข้ึนจ านวน 49.07 ลา้นบาท จากผลการด าเนินงาน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ เพิ่มข้ึนจ านวน 30.19 
ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ และค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้) ค่าเช่าท่ีดิน
และอาคารจ่ายล่วงหนา้เพิ่มข้ึนจ านวน 2.10 ลา้นบาท และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนจ านวน 22.43 ลา้นบาท 
(ซ่ึงเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม) ในขณะท่ีสินคา้คงเหลือ ลดลง 
จ านวน 1.40 ลา้นบาท  

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงจ านวน 12.18 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกั จากค่าเช่าที่ดินและอาคาร
จ่ายล่วงหน้าส่วนท่ีเกินหน่ึงปี-สุทธิจ านวน  98.79 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากการตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาการเช่า  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จ านวน 7.52 ลา้นบาท เน่ืองจากผลขาดทุนสะสมทางภาษีในขณะท่ีมีการเพิ่มข้ึน
ของเงินลงทุนเผื่อขาย 59.44 ล้านบาท เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรม (ราคาตลาด) ท่ีสูงข้ึน เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(กองทุนรวม) 0.68 ลา้นบาท จากส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับในระหว่างปี ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์-สุทธิและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิเพิ่มข้ึนจ านวน 14.67 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับปรุง
ตกแต่งโรงแรม และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ เพิ่มข้ึน 17.90 ลา้นบาท 
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึนจ านวน 1.44 ลา้นบาท  

หนีสิ้นรวม มีจ านวน 3,807.44 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 47.51 ลา้นบาท เน่ืองจากปัจจยัหลกัดงัน้ี 
- หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 93.79 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 87.19 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 7.40 ลา้นบาท 
จากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 6.96 ลา้นบาท ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนัค่าเช่าให้กบักองทุนรวม
จ านวน 5.67 ลา้นบาท ในขณะท่ีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ ลดลง 13.43 ลา้นบาท  

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลง 141.30 ลา้นบาท เกิดจากการคืนเงินกูย้ืมระยะยาว จ านวน 133.13 ลา้นบาท
และจากรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกองทุนรวมลดลงจ านวน 25.43 ล้านบาท จากการรับรู้เป็นรายได้
ในระหวา่งงวด และอ่ืนๆ จ านวน 2.03 ลา้นบาท ในขณะท่ีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึนจ านวน 17.51 
ลา้นบาท ตามการค านวนทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนจ านวน 1.78 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจ านวน 4,821.51 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 137.72 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากก าไรสุทธิ
112.96 ล้านบาท ผลก าไรที่ยงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขาย (จากมูลค่าราคาตลาด) 59.44 ล้านบาท 
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่าขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อย จ านวน 67.03 ล้านบาท 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
จ านวน 2.94 ล้านบาทและภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน จ านวน 10.66 ล้านบาท 
หักเงินปันผลของบริษัทจ านวน 85.00 ล้านบาทและส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม 
จ านวน 3.11 ลา้นบาท 
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 ผลกระทบจากภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่บนัทึกด้านสินทรัพย์มากกว่าหน้ีสิน มีผลกระทบต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จ านวน 121.63 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จ  านวน 
115.36 ลา้นบาท อตัราส่วนหน้ีสินท่ีไม่รวมค่าเช่ารับล่วงหน้า ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
เท่ากบั 0.65 ต่อ 1 และอตัราส่วนหน้ีสินเฉพาะเงินกู ้(Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.41 
ต่อ 1 และมีมูลค่าตามบญัชี (Book Value) เท่ากบั 49.01 บาทต่อหุน้  

วเิคราะห์กระแสเงินสด 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัต่อไปน้ี 

                    หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2555 2556 
กระแสเงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน 402.78 528.82 730.95 
กระแสเงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,058.99) (493.23) (405.29) 
กระแสเงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ปใน) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 1,864.80 32.91 (284.58) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสด 4.24 4.17 7.99 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 212.83 72.67 49.07 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบส าหรับปี 2555 กบัปี 2556 ไดด้งัน้ี 
กระแสเงินสดสุทธิได้จากกจิกรรมด าเนินงาน จ านวน 730.95 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากการด าเนินงาน

ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 815.56 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการด าเนินธุรกิจท่ีดีข้ึน 
ลดลงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 22.59 ลา้นบาท ท่ียงัไม่ไดรั้บช าระเงินจากลูกหน้ี สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
22.24 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. 
จ  านวน 25.25 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 3.15 ลา้นบาท แต่มีสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 2.71 ลา้นบาท 
รวมเพิ่มข้ึนจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26.79 ลา้นบาท ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนัค่าเช่าให้กบักองทุนรวม 
5.67 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3.53 ลา้นบาท แต่ลดลงจากหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12.58 ลา้นบาท และ
จ่ายคืนส ารองผลประโยชน์พนกังาน 15.09 ลา้นบาท รวมเงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหน้า 4.85 ลา้นบาท
และหกัจ่ายภาษีเงินได ้52.51 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน จ  านวน 405.29 ล้านบาท เกิดจากการใช้ไปของการจ่าย
เพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 506.05 ล้านบาท ในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมท่ีเป็นเจา้ของ 
จ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เช่น ระบบซอฟต์แวร์ จ  านวน 9.85 ลา้นบาท และจากการซ้ืออสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนจ านวน 0.19 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 4.75 ลา้นบาท เงินปันผลรับ 13.33 
ลา้นบาท เงินปันผลรับจากกองทุนรวม 87.89 ล้านบาท และ เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จ านวน 4.83 ลา้นบาท   
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กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ  านวน 284.58 ลา้นบาท เกิดจากการใช้ไปในการจ่าย
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 135.02 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นของ DMS Property Investment Private 
Limited (DMS) จ่ายดอกเบ้ียจ านวน 67.77 ล้านบาท จ่ายช าระคืนหน้ีสินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
จ านวน 0.49 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 88.12 ลา้นบาท และกูย้ืมเงินระยะสั้นสุทธิจากสถาบนัการเงิน
จ านวน 6.82 ลา้นบาท  

14.2 ความสามารถในการท าก าไร  

         ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
    อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
    2554 2555 2556 
อตัราก าไรสุทธิ  ร้อยละ 0.79 3.30 1.77 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  ร้อยละ 0.79 3.91 2.20 

    
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร ในปี 2556 มีอตัราก าไรสุทธิ (Net profit margin) เท่ากบั

ร้อยละ 1.77 ของรายได ้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) เท่ากบัร้อยละ 2.20 ลดลงจากปี 2555 เน่ืองจากปี 
2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ 90.18 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จ  านวน 66.68 ลา้นบาท หากในปี 2555 
ไม่รวมรายไดจ้ากก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 101.11 ลา้นบาท จะท าให้อตัราก าไรสุทธิ 
ปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 1.17 เป็นผลให้อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร ในปี 2556 เพิ่มข้ึนจากปี 
2555 เน่ืองจากบริษทัสามารถสร้างรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีทั้งปัจจยัที่เกิดจากการเจริญเติบโต
ของธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศไทยช่วงก่อนมีปัญหาทางการเมือง และผลประกอบการของ DMS Property 
Investment Private Limited แต่เน่ืองจากมีปัญหาทางการเมือง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัรายไดท่ี้โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  และการลงทุนในโครงการใหม่ยอ่มมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ท าให้ในช่วง
ปีแรกๆ ของการลงทุนยงัไม่สามารถสร้างก าไรให้เพียงพอกบัตน้ทุน และค่าใชจ่้ายจ านวนท่ีสูงท าให้กระทบต่อ
ผลก าไรโดยรวมของบริษทั เช่นกนั  

นอกจากนั้นบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิต่อหุ้นและปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
2557 เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 โดยจดัสรรจากก าไรให้ผูถื้อหุ้นหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 85.00   
ลา้นบาท 
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14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  
            บริษทัและบริษทัย่อยมีการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัตามประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
และผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั มีดงัน้ี 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ ประกอบดว้ย 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 
    
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 262.62 273.54 286.01 
ลูกหน้ีอ่ืน - ค่าบริหารและค่าบริการอ่ืน ๆ - สุทธิ  48.28 47.63 44.64 
ลูกหน้ีอ่ืน -บริษทัอ่ืน 21.46 16.49 28.61 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (0.40) (0.64) (0.61) 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2.33 0.39 2.04 
รายไดค้า้งรับ 0.15 0.19 0.21 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 38.40 32.00 35.62 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 29.53 18.77 25.41 

เงินทดรองจ่าย 9.27 9.53 3.65 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 115.59 - - 
เงินมดัจ า - 9.13 11.85 
เงินประกนัขอคืน 0.54 0.50 0.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน- สุทธิ 527.77 407.53 437.73 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีลูกหน้ีการค้าเพิ่มข้ึน เน่ืองจากลูกหน้ีการค้า
ของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์  

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระสรุปไดด้งัน้ี 
                 หน่วย: ลา้นบาท 

ยอดหนี้ทีค้่างช าระ 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 
- ต  ่ากวา่ 3 เดือน 256.71 264.85 287.36 
- มากกวา่ 3 เดือน ข้ึนไป 20.14 25.68 8.36 
รวมลูกหน้ีการคา้ 276.85 290.53 295.72 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14.23) (16.99) (9.71) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 262.62 273.54 286.01 
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ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2556  บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 3 เดือนข้ึนไป จ านวน 
8.36 ลา้นบาท ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย (Agents) อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 9.71 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 
 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 

    2554 2555 2556 
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) ร้อยละ 0.83 1.63 2.35 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ 11.17 13.64 13.43 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ ร้อยละ 0.54 0.56 0.59 

 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยปี์ 2556 มีอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์ (ROA) 

เท่ากบัร้อยละ 2.35 เพิ่มข้ึนจากปี 2555 เน่ืองจากปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ 90.18 ลา้นบาท และ
สินทรัพยร์วมปี 2556 จ  านวน 8,628.95 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 90.21 ลา้นบาท โดยบริษทัยงัคงมีการลงทุน
สินทรัพยถ์าวรเพิ่มข้ึนได้แก่ การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมและห้องอาหารของโรงแรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง
ซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการปรับปรุงเหล่าน้ีจะมีประสิทธิภาพในการสร้างรายไดซ่ึ้งน ามาสู่ผลตอบแทนที่สูงข้ึน
ในปีต่อๆ ไปซ่ึงจากอตัราส่วนดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความสามารถในการสร้างประสิทธิภาพต่อการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 
 โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ประกอบดว้ยเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว และจากผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รายละเอียดของเงินกูย้มื สรุปไดด้งัน้ี  

หน่วย : ลา้นบาท 
 วงเงนิกู้ยมื ยอดคงค้าง อตัราดอกเบีย้ 
1. เงินเบิกเกินบญัชี 88.00 - MOR 
2. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    

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

450.00 
150.00 
250.00 
800.00 

  260.70 
- 
- 
- 

MMR 
MMR 

ตามธนาคารก าหนด 
MMR 

- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

350.00 
50.00 
50.00 

   350.00 
- 

 33.00 

MMR 
MMR 
MMR 

- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 50.00   19.00 MMR 
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 วงเงนิกู้ยมื ยอดคงค้าง อตัราดอกเบีย้ 
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.(1) 76.95      - LIBOR 6 

เดือน+3.425% 
3. เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

-     DMS Property Investment Pvt. Ltd 
 

24.47 
 

13.11 
 

LIBOR6 
เดือน+3.425% 

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

364.32 
1,269.17 

32.06 
1,245.05 

2.6348% 
LIBOR 6 

เดือน+3.425% 
รวม 3,972.91 1,952.92  

 
(1) DMS Property Investment Private Limited มีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นและวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบั

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศไทยเท่ากบั 2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 41.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ตามล าดบั โดยท าสัญญากูย้ืมระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และท าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาว 

เพื่อช าระหน้ีตามสัญญาขายและซ้ือทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินงาน เฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์น

ติดตรึงและอุปกรณ์เพื่อการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการและอ่ืนๆ โดยวงเงินกูย้ืมระยะสั้น

และวงเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีหลกัทรัพยใ์บหุ้นของ DMS Property Investment Private Limited 

จ านวน 38.50 ลา้นหุ้น วางเป็นหลกัประกนั และมีการค ้าประกนัโดยบริษทัในอตัราร้อยละ 60 

และผูถื้อหุน้อ่ืนอีก 2 รายในอตัราร้อยละ 40 และวงเงินกูย้มืระยะยาวมีการเบิกใชแ้ลว้เตม็จ านวน 

(2) วงเงินกูย้มืระยะยาวของ Philippine Hoteliers, Inc. เท่ากบั 510 ลา้นเปโซ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.79 ต่อ 1 หากไม่รวมรายได้

ค่าเช่ารับล่วงหนา้จ านวน 686.14 ลา้นบาทอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 0.65 ต่อ 1 และส่วนของผูถื้อหุน้

ของบริษทัใหญ่เทา่กบั 4,142.94 ลา้นบาท มีมูลค่าตามบญัชี (Book Value) เท่ากบั 49.01 บาทต่อหุน้ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
  2554 2555 2556 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.72 0.74 0.76 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.59 0.61 0.62 
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จากอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทัปี 2556 เพิ่มข้ึนจากปี 2555 
เน่ืองจากบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึนท่ีเกิดจากกระแสเงินสดคงเหลือจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 49.07 
ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ เพิ่มข้ึน 30.20 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือสุทธิเพิ่มข้ึน 1.40 ลา้นบาท 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าเพิ่มข้ึน 2.10  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นของ DMS สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 
22.43 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี Dusit Thani Laguna Singapore 
Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร์  และมีหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากปี 2556  บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 7.40 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เช่น เจา้หน้ีค่าจดัหา
สินทรัพยเ์ป็นค่าตกแต่ง อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย เงินมดัจ ารับเพิ่มข้ึน 6.96 ล้านบาท ภาระหน้ีสินจากการ
ค ้าประกนัค่าเช่าให้กบักองทุนรวม เพิ่มข้ึน 5.67 ลา้นบาท ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปีเพิ่มข้ึน 87.19 ลา้นบาท จึงท าให้บริษทัมีสภาพคล่องดีข้ึน อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์จากสภาพคล่อง
ของบริษทัตามงบแสดงฐานะทางการเงินแล้วจะเห็นว่าบริษทัมีสภาพคล่องในอตัราส่วนที่ต  ่า เป็นเพราะ
ปัจจุบนับริษทัใช้แหล่งกู ้เงินระยะสั้ นในสัดส่วนที่ค่อนขา้งสูง เนื่องจากอตัราดอกเบ้ียที่ค่อนขา้งต ่า 
อย่างไรก็ตามบริษทัไดพ้ิจารณาถึงความสามารถในการช าระหน้ี และเปล่ียนเป็นวงเงินกูร้ะยะสั้นเป็นระยะยาว
ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 
  2554 2555 2556 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(ส่วนหน้ีสินไม่รวม รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้)  

เท่า 0.65 0.67 0.65 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.81 0.82 0.79 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 20.09 6.69 10.31 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.65 เท่า และ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 0.67 เท่า (ส่วนหน้ีสินไม่รวม รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้) สาเหตุท่ีอตัราส่วน
ดงักล่าวลดลง เกิดจากส่วนของหน้ีสินรวมบริษทัและบริษทัย่อยมีการช าระคืนเงินกู้ยืมบางส่วน อตัราส่วน
หน้ีสินต่อผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีอตัราต ่ากวา่เง่ือนไขท่ีตอ้งคงไวต้ามสัญญาเงินกูซ่ึ้งก าหนดให้ด ารงอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัไม่ให้เกินอตัราส่วน 1.75 : 1 และความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเท่ากบั 10.31 เท่า 
เพิ่มข้ึนจากปี 2555  เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิไดจ้ากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 
และมีดอกเบ้ียจ่ายลดลงจ านวน 8.13 ล้านบาท พิจารณาโดยรวมแล้ว บริษทัยงัมีความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ียไดต้ามก าหนด อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นการบริหารหน้ีสิน บริษทัไดก้ าหนดนโยบายอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 1 เท่า 
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14.5 ปัจจัยทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อธุรกจิโรงแรม 
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบจากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางการเมือง 

ความไม่สงบภายในประเทศ การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจภายใน และภายนอก
ประเทศ รวมทั้งการแข่งขนั อย่างไรก็ตาม บริษทัมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการท าประกนัภยัคุม้ครอง
ความเส่ียงทุกประเภท (All risks) และคุม้ครองการขาดรายไดจ้ากการหยุดด าเนินธุรกิจ (Business Interruption) 
คุ ้มครองภ ัยจากการก่อการร้าย เพื่อลดความเส่ียงจากผลกระทบดังกล่าว ส าหรับในด้านการตลาด 
บริษ ัทได้มีการหาลูกค้าจากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลูกค้าในภูมิภาคท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการตั้ ง
ส านกังานขายเพิ่มใน ญ่ีปุ่น จีน ดูไบ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นตน้  

นอกจากน้ี เพื่อกระจายความเส่ียงของการกระจุกตวัของรายไดภ้ายในประเทศ จึงก าหนดกลยุทธ์ในการ
ขยายการลงทุนและการรับบริหารโรงแรมไปยงัต่างประเทศในหลายๆ ภูมิภาค ส าหรับธุรกิจการรับจา้ง
บริหารโรงแรม อาจมีความเส่ียงท่ีอาจจะถูกบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด หรือไม่ต่อสัญญาหลงัหมดอายุสัญญา 
ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวม บริษทัและบริษทัย่อยจึงไดม้ีการจดัท าสัญญาให้รัดกุมมากข้ึน เพื่อลด
ความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายจากการที่คู่สัญญายกเลิกสัญญาก่อนก าหนด นอกจากน้ี วิกฤตเศรษฐกิจ
ทางการเงินโลกท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจโรงแรมอาจท าให้รายได้ดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม
บริษทัไดมี้การจดัตั้งส านกังานการพฒันาและการลงทุน (Development and Investment Office) ทั้งในฮ่องกง และ
ดูไบ เพื่อหาโรงแรมท่ีรับบริหารเพิ่มข้ึน อีกทั้งในปี 2556 ได้มีการจดัตั้งบริษทัร่วมลงทุน Dusit Fudu Hotel 
Management (Shanghai) Co., Ltd.ในประเทศจีน เพื่อรับบริหารโรงแรมในประเทศจีน โดยใชช่ื้อทางการคา้วา่ 
“Dusit Fudu” ในการร่วมลงทุนดงักล่าวนอกจากบริษทัจะไดรั้บค่าเคร่ืองหมายการคา้ (Licensing Fee) แลว้ 
ยงัเป็นการขยายเคร่ืองหมายการคา้ และชื่อเสียงของบริษทัไปยงัภูมิภาคดงักล่าว อีกทั้งยงัเป็นการเพิ ่ม
เครือข่ายดา้นการตลาดในกลุ่มดุสิต ท าใหมี้ช่องทางการขายเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถสร้างรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนในอนาคต 

ปัจจัยภายในทีอ่าจมีผลต่อธุรกจิ 
บุคลากรนับเป็นปัจจัยส าคัญต่อธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมขาดแคลนบุคลากร 

โดยเฉพาะในดา้นการบริหารโรงแรม  และเม่ือมีโรงแรมเกิดข้ึนใหม่ๆ จึงมีการหมุนเวียนพนกังานจากโรงแรม
เดิมไปโรงแรมใหม่ บริษทัจึงได้ให้ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากร ด้วยการจดัฝึกอบรม เพื่อรองรับ
การหมุนเวียนของพนักงานและการขยายธุรกิจทั้งโรงแรมที่เป็นเจา้ของ และรับบริหารในอนาคต ดงันั้น
การท่ีบริษทัมีวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีสอนในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ดา้นการโรงแรม ซ่ึงสามารถคดัเลือก
บุคลากรจากสถาบนัของบริษทัเองได ้นอกจากน้ีการท่ีบริษทัเขา้ไปบริหารใน Lyceum of Philippines University 
(LPU) สามารถช่วยตอบสนองความตอ้งการดา้นบุคลากรส าหรับขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตได ้

การด้อยค่าของทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จากสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงประกอบกบัการท่องเท่ียวท่ีถดถอยลง ในขณะท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวลดลง

อยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงมีการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม โดยให้ผูป้ระเมิน
อิสระประเมินมูลค่าตามวธีิกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของโรงแรมของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ทั้งหมด หากมูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลค่าประเมินตามวิธีกระแสเงินสด
คิดลดดงักล่าว บริษทัจะตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

2. บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั

ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั ตามระบบดงักล่าว 

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว                 

และบริษทัได้แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชี 

และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั

และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแล้ว  

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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1. รายละเอยีดเกีย่วกบั กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท             ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 
- ประธานกิตติมศกัด์ิ  
- กรรมการ                                    
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม                                      
ผกูพนับริษทั 
 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 กนัยายน 2509 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว         
- เป็นมารดาของ 
นายชนินทธ์  โทณวณิก 
นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ 

89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาบริหารธุรกิจ                   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ  สาขาอุตสาหกรรม   
การท่องเท่ียว  มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาการโรงแรม                   
Johnson & Wales University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

  49.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

2. นายชาตรี  โสภณพนิช 
-  ประธานกรรมการ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
27 เมษายน 2548 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

80 - 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  
รุ่น CP/2005 

5.10 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/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

3. ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์        
- กรรมการ  
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
ผกูพนับริษทั 
 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษายน 2537 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 

81 - 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 



                                       บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 1               
                                                        

200 
  

 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

4. นางวรางค ์ไชยวรรณ 
- กรรมการ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
11 สิงหาคม 2552 
      
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
 

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

- บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

- Director Accreditation Program  
รุ่น 60/2006  

- 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 
บมจ. ไทยประกนัชีวิต 
บ. แสงโสม 
บ. กาญจนสิงขร 
บ. เฟ่ืองฟอูนนัต ์
บ. ธนภกัดี  
บ. มงคลสมยั 
บ. ไทย จินเนบรา  เทรดด้ิง  
บมจ. ไทยประกนัชีวิต 
บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ 
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอร่ี 
 
บ. ไทยประกนัชีวิต 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

5. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ   
-  กรรมการ 
 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2546 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
   

43 - 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. 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
6. นายชนินทธ์   โทณวณิก 
- กรรมการ  
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
28 กมุภาพนัธ์ 2523 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- บุตรท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 
- พ่ีชายนางสินี  เธียรประสิทธ์ิ 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 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. ดสิุต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์/ บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสิุต 
บ. ดุสิต เวลิด์วายด/์ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
Dusit Overseas Co., Ltd. 
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
Dusit USA Management Inc. 
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. 
บ. ชนตัถแ์ละลูก/ บ. นิวแอตแลนติค  
บ. ปิยะศิริ/ บ. ธนจิรัง/ บ. เจทีบี (ประเทศไทย)   
The Hong Kong Polytechnic University 
  
สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ  
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ 
การทอ่งเท่ียว สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
 
Asean Hotels and Restaurants Association 
  
สมาคมโรงแรมไทย 
 
สภาหอการคา้ไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

7. นางสินี   เธียรประสิทธ์ิ 
- กรรมการและเลขานุการบริษทั                                       
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 
 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
26 เมษายน 2522 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว        
- บุตรท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 
- นอ้งสาวนายชนินทธ์ 
โทณวณิก 

55 - Mac Duffies Springfield, MA
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและ 
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทั      
จดทะเบียน รุ่น 8/2555 

- Director Certification Program 
Refresher Course รุ่น 2/2009 

- Improving the Quality of Financial 
Reporting รุ่น 1/2006 

- Finance for Non-Financial Director 
รุ่น 22/2005 

- Director Certification Program  
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 ์
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
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 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

8. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี 
- กรรมการอิสระ  
 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2542 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว        
- ไม่มี 

84 - 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 
2533 - 2537 
2529 - 2531 

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

ตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทย 
 
กรมสรรพากร 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
บมจ. ไทยคม 

 
บมจ. นวกิจประกนัภยั 

 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

9. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ 
-  กรรมการอิสระ  
 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
28 เมษายน 2531 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

87 - ธรรมศาสตรบณัฑิต  
- เนติบณัฑิตองักฤษ 

Lincoln’s Inn, London 
- นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- Director Accreditation Program  
รุ่น 5/2003 

- วฒิุบตัรหลกัสูตรการป้องกนั 
ราชอาณาจกัร ประจ าปีการศึกษา 
2513 (วปอ. รุ่น 13) 

0.08 2542 - ปัจจุบนั 
 
 
2539 - ปัจจุบนั 
 
2531 - ปัจจุบนั 
 
2530 - ปัจจุบนั 
 
2534 - 2543 

 
 

กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  
ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
คณะท่ี 7 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการ 
 
สมาชิกวฒิุสภา 
 
 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
สภากาชาดไทย 
 
วฒิุสภา 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10. นายศกัด์ิ   เก่ียวการคา้ 
-  กรรมการอิสระ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
24 มิถุนายน 2542 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

78 - บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- พาณิชยศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรบณัฑิต  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Executive Program Stanford - 

National University of Singapore 
- Senior Executive Program SASIN 
- Role of the Compensation Committee 

Program รุ่น 9/2009 
- Director Certification Program Refresher 

Course รุ่น 2/2006 
- Role of the Chairman Program รุ่น 4/2001 
-  Director Certification Program รุ่น 13/2001       
- Handling Conflicts of Interest : 

What the Board should do? รุ่น 4/2008 
- How to Develop a Risk Management 

Plan HRP รุ่น 2/2012 
- Audit World – Conference 
- Audit World – Post Conference  

June 2012 Resorts World Convention Center 
Singapore 

- การประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ของ COSO – ERM ของแต่ละระบบงาน 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน 
COSO – 2013 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2505 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 

ไม่มี 2542 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2543 - ปัจจุบนั 

 

2554 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2543 - 2553 

 

2528 - 2542 

กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  

กรรมการอิสระ / ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

รองประธานกรรมการ 

 

กรรมการและเหรัญญิก 

 

กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก 

บมจ. ดุสิตธานี 

 

 

 

บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน โปรดกัส์ 

 

บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน โปรดกัส์ 

 

 

มลูนิธิแพทยอ์าสา 

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

มลูนิธิแพทยอ์าสา 

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

มลูนิธิแพทยอ์าสา 

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

11. นางปราณี ภาษีผล 
-  กรรมการอิสระ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษายน 2556 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

64 - บญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
ประจ าปีการศึกษา 2546 - 2547 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน   
รุ่นท่ี 9 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
และส านกังานกฤษฎีกา 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
ดา้นการคา้และการพาณิชยรุ่์นท่ี 2 
สถาบนัวิทยาการการคา้ 

- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง 
หลกัสูตรท่ี 1 รุ่นท่ี 30 ส านกังาน ก.พ. 

- ประกาศนียบตัร Chang Management 
Ripa International ประเทศองักฤษ 

- ประกาศนียบตัร Distance Learning 
Course for Insurance Supervisors 
(Module 2) World Bank 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
- Director Certification Program  

รุ่น 10/2001 
- Advance Audit Committee Programs 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2550 - 2553 
2549 
2547 
2543 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการพิจารณา 
การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว    
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกองทุนประกนัชีวิต 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพ
งานผูส้อบบญัชี / 
คณะกรรมการบริหาร 
การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/ 
คณะกรรมการทดสอบ 
การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ         
การบญัชี - การเงิน และการลงทุน 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขา
การเงินและการบญัชี 
หวัหนา้ผูต้รวจราชการ 
ท่ีปรึกษาการพาณิชย ์
รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
รองอธิบดีกรมการประกนัภยั 

บมจ. ดุสิตธานี 
กระทรวงพาณิชย ์
 
ศูนยศิ์ลปาชีพเพ่ือการส่งออก 
กองทุนประกนัชีวิต 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
 
 
 
 
 
สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 

 
ส านกังาน ก.พ. 
 
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
บริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง   

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

12. นายสรดิษ วิญญรัตน ์
- กรรมการอิสระ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2553 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

 

73 - 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) 
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คณะผู้บริหาร และประวตัิ                          
 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างาน 

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

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

- ไม่มี 

 

69 

 

- Bachelor of  Business 
Administration  
University of Hawaii 

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

- Director Accreditation Program  
- Leading at a Higher Level,  

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 
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ช่ือ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างาน 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
1. 4. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

- ไม่มี 

54 - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ 
Montclair State College 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2553 - 2555 
 
 
2548 - 2553 
 
 
2545 - 2548 

รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
 
ท่ีปรึกษาฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
รองประธานและประธาน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ  
 
รองประธานฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 
รองประธานฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
บ. นนัทวนั  
 
บ. ภูเกต็สแควร์ จ ากดั 
 
 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
 
บ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ 

2. 5. นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ 55 - Master of Business 
Administration, Tarleton State 
University, Texas,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Bachelor of Science (Marketing) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทั 
จดทะเบียน รุ่น 8/2555 

- Director Accreditation Program 2003 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2539 - 2548 

รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงิน 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการและรองประธานบริหาร
อาวโุส-การเงินและปฏิบติัการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. วชัร์ธนกาญจน์ 
 
Interlife John Hancock Assurance PLC. 
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ช่ือ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างาน 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
6. นางจงกลนี  ฉนัทวรกิจ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 

 
หมายเหตุ: ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมท่ีมีประวติัการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
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1.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามกฎหมาย 

1.1 จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 1.2  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
 1.3  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 1.4  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี พรบ.บริษทัมหาชนจ ากัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 
 1.5 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบติั
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุม           
ผูถื้อหุน้ 

2. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 
2.1 จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู ้บริหารเพื่อเสนอประธาน

คณะกรรมการบริษทัและด าเนินการตามขอ้บงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.2 รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบักฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวและเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์         
แห่งประเทศไทย 

2.4 ให้ค  าแนะน า สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้ งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม 

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับข้อมูล เพื่อการพิจารณาและ
ตดัสินใจ รวบรวม และกลัน่กรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงช้ีแนะประเด็นซ่ึงคณะกรรมการตอ้งพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ 
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2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู ้จ ัดการในการจัดท าวาระการประชุม

คณะกรรมการ 

2.7 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องกรรมการให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุปให้ท่ีประชุม

กรรมการทราบทุกคร้ัง (วาระแจง้เพื่อทราบ) 

2.8 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

3. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อฝ่ายจัดการ 

3.1 ติดตามใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 

3.2 ดูแล ติดตามใหฝ่้ายจดัการให้ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั 

3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจดัการให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

3.4 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

4.1 ติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มูลกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัตามความเหมาะสมอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบ 

4.2 ดูแลใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 

4.3 เป็นศูนยก์ลางการติดต่อกบัสถาบนัต่างๆ และนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. อืน่ๆ 

5.1 ดูแล ก ากบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  ถูกตอ้ง และโปร่งใส 

5.2 ประสานงานกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการในการจดัท าวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

5.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อ ส่ือสาร ขอ้มูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การพ้นจากต าแหน่ง 

 ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการ

บริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีไดแ้ละ

ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเป็นการชัว่คราว ในช่วงเวลาดงักล่าว
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2. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                              

รายช่ือ บมจ. 
ดุสิตธานี 

บริษัทย่อย บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-13 14 15-16  17-22 23 24-27 28-29 30 31-32 33 34 35-38 39 40 

1.ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์  ปิยะอุย /, #           X      # /,# / # /,#                    
2.นายชาตรี  โสภณพนิช X             X           /,@ / #               
3. ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์ /, //               /            X /             

4.นางวรางค ์ ไชยวรรณ /           /                  /,@ / #          
5.นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ /, #                                / /,# /,@       

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

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

8.ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี /                                   /      

9.ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ /                                    /     

10.นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ /                                         

11. นางปราณี ภาษีผล /                                         

12. นายสรดิษ วิญญรัตน์ /                                     / /,@,#   

13. นายคมัภีร์ สุวรรณรัต @ / /, //  /   /    /, // /   /                        /  

14. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ @                                         

15. นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ @                                        /,@,# 

16.นางจงกลนี  ฉนัทวรกิจ @  /, //   /  /    /, //                              

หมายเหตุ:    / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร  @ = ผูบ้ริหาร  #  = ผูถื้อหุ้นมากกวา่ร้อยละ 10 รวมผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  ขอ้มูลของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาจากรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารประจ าปี 2556 
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รายช่ือบริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วข้องที่มีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัททีเ่กีย่วข้อง 
1. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 1. บ. หาดแกว้โกลเด็นแซนด์ 21. บ. มงคลสมยั 
2. บ. เทวารัณย ์   สปา 2. บ. พุฒจนัทน์ 22. บ. ไทย จินเนบรา  เทรดด้ิง 
3. Dusit USA Management Inc. 3. บ. ชนตัถแ์ละลูก 23. บ. บา้นไทยเรียลเอสเตท 
4. บ. เลอ   กอร์ดองเบลอ ดุสิต 4. บ. นิวแอตแลนติค 24. Cape  Nga Development Ltd. 
5. บ. ดุสิตเวลิด์วายด์ 5. บ. ปิยะศิริ 25. Home Inns and Hotels Management Inc. 
6. Dusit Bird Hotels  Pvt. Ltd. 6. บ. ธนจิรัง 26. Myanmar Hotel International Pte. Ltd. 
7. บ. ดุสิต  แมนเนจเมน้ท์ 7. บ. เจทีบี (ประเทศไทย)  27. Strand Hotels International Ltd. 
8. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 8. บ. แอคมี พรินต้ิง 28. Gaw Capital Partners  
9. Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. 9. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  29. Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd. 
10. Dusit Overseas Co., Ltd. 10. บ. บางกอกเอน็เตอร์เทนเมนต์  30. Pioneer Global Group Ltd. 

 11. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 11. บ. ซิต้ีเรียลต้ี  31. บมจ. ไทยคม 
12. Philippine Hoteliers, Inc. 12. บมจ.โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) 32. บมจ. นวกิจประกนัภยั 
13. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 13. บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ 33. บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน โปรดกัซ์ 
14. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 14. บมจ. เอม็ บี เค  34. บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
15. วทิยาลยัดุสิตธานี 15. บมจ. ไทยประกนัชีวติ 35. บ. สรชยัววิฒัน์ 
16. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 16. บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ  36. บ. เอม็. ว.ี เอส. โฮลด้ิง 
 17. บ. แสงโสม 37. บ. พีเอช. ดี เชียงราย 
 18. บ. กาญจนสิงขร 38. บ. ไพร์ม แมนเนจเมน้ท ์(ไทยแลนด)์  
 19. บ. เฟ่ืองฟูอนนัต ์ 39. บ. เวลิด์คลาสเร้นทอ์ะคาร์ 
 20. บ. ธนภกัดี 40. บ. วชัร์ธนกาญจน์ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ.  เลอ  กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

บ. ดุสิต 
เวลิด์วายด์ 

Dusit Bird  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 

Dusit Thani 
Laguna 

Singapore 
Pte. Ltd. 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

2.75% 
(direct) 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 
 

DMS 
Property 

Investment 
Pvt. Ltd. 

Dusit Fudu 
Hotel 

Management 
(Shanghai) 

Co., Ltd 

วทิยาลยัดุสิตธานี กองทุนรวม           
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า          

ดุสิตธานี 

 99.99% 99.99% 100% 49.999% 99.99 % 50% 99.99% 99.99% 25.01% 100% 
(indirect) 

84.05% 
(indirect) 

88.01% 
(indirect) 

55% 
(indirect) 

45% 
(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. ศาสตราจารย ์ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่               /  
14. นายภราเดช  พยฆัวเิชียร               /  
15. นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง               /  
16. ดร.พิศาล สร้อยธุหร ่ า               /  
17. นายภูวเรศ อบัดุลสตา               /  
18. ศาตราจารยกิ์ตติคุณโสภณ เริงส าราญ               /  
19. นายสุวตัร สิทธิหล่อ               /  
20. นายชยัพฤกษ ์เสรีรักษ์               /  

21. Mr. Edilberto V. Javier            /     
22. Mrs. Evelyn R. Singson            /     
23. AMB. Reynaldo O. Arcilla            /     
24. Mr. Washington  Z. SyCip            /     



                                                                                                      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)      เอกสารแนบ 2 
                                                                               

217 
  

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

 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ.  เลอ  กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

บ. ดุสิต 
เวลิด์วายด์ 

Dusit Bird  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 

Dusit Thani 
Laguna 

Singapore 
Pte. Ltd. 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

2.75% 
(direct) 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 
 

DMS 
Property 

Investment 
Pvt. Ltd. 

Dusit Fudu 
Hotel 

Management 
(Shanghai) 

Co., Ltd 

วทิยาลยัดุสิตธานี กองทุนรวม           
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า          

ดุสิตธานี 

 99.99% 99.99% 100% 49.999% 99.99 % 50% 99.99% 99.99% 25.01% 100% 
(indirect) 

84.05% 
(indirect) 

88.01% 
(indirect) 

55% 
(indirect) 

45% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

30.02% 
 

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 Maniku             /    
35. นายศุภเดช พูนพิพฒัน์             /    

12. 36. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล             /    
13. 37. นางชวนิดา หาญรัตนกูล                / 
14. 38. นายไพรัช มิคะเสน                / 
15. 39. นางสาวธญัญาพร ตั้งอุทยัสุข                / 

40. ตวัแทนของส านกังานประกนัสังคม /    
ผูรั้บมอบอ านาจ                / 

16. 41. Mr. Peter Kwee Seng Chio         /        
17. 42. Mr. Kwee Chin Wei Kevin         /        
18. 43. Mr. Patrick Bowers         /        
19. 44. นายชาลี โสภณพนิช         /        
20. 45. Mr. Chen Li Bin              /   
21. 46. Mr. Giovanni Angelini 
22.   

             /   
23. 47. Mr. Harris Yang              /   
24. 48. Ms. Erica Chen Xia              /   
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ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.1 

รายละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นายวจัิกษณ์ ธัมปราชญ์ 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วนั เดือน ปี เกดิ   9 กนัยายน 2503 

การศึกษา บญัชีมหาบญัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 บญัชีบญัฑิต   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรม เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน  

 Value Added Business Control: The Right Way to Manage Risk  

 การตรวจสอบการด าเนินงาน  

 การบริหารความเส่ียงแบบทัว่ทั้งองคก์ร  

 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

การถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 

ประสบการณ์ 

2544 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน    บมจ.ดุสิตธานี 

2543     ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บมจ.เอสจี สินเอเชีย 

 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)  

นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 

ต าแหน่ง   เลขานุการบริษทั 

วนั เดือน ปี เกดิ    6 พฤษภาคม 2501 

การศึกษา            

การอบรม          

การถือหุ้นในบริษทั (%)          

ประสบการณ์        

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.2 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ปี 2556 บริษทัไม่มีรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น แต่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุด

เม่ือปี 2555 

อย่างไรก็ตาม ทุกๆ 3 ปี บริษทัจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย ์สินเพื่อใช้ประกอบการท าประกันภยั

ทรัพย ์สิน และพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย ์ตามมาตรฐานการบญัชี และบริษทัมีนโยบายการบญัชี

แสดงรายการสินทรัพยใ์นราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า ดงันั้น ในกรณีท่ีราคา

ประเมินมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบญัชี บริษทัจะไม่น ามาเพิ่มมูลค่าทรัพยสิ์นในงบแสดงฐานะการเงิน 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัจ านวน 4 ท่าน คือ ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี 
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ และนางปราณี ภาษีผล 
เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในระหวา่งปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 11 คร้ัง โดยมีรายละเอียดในการเขา้ร่วม
ประชุมดงัน้ี 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี   ประธาน  เขา้ร่วมประชุม 11/11 คร้ัง 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ  กรรมการ เขา้ร่วมประชุม 11/11 คร้ัง 
3. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้   กรรมการ เขา้ร่วมประชุม 11/11 คร้ัง 
4. นางปราณี ภาษีผล   กรรมการ เขา้ร่วมประชุม  5/6    คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ก ากบัดูแล
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบติัหน้าท่ีในรอบปี 2556 
ดงัต่อไปน้ี 
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้เชิญผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารมาร่วมประชุมเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีและมาตรฐานการบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรายงานแสดงความเห็นถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานการบญัชี และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้นและเช่ือถือได ้ขอ้สังเกตและขอ้แนะน า
ของผูส้อบบญัชีไดรั้บการพิจารณาและน ามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ัง ผูส้อบบญัชีไดย้ืนยนัวา่ ไม่มีปัญหา
ในการปฏิบติังานและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายการเงินและบญัชีส านักงานใหญ่ให้การยืนยนัว่าระบบบญัชีของบริษทัเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิผล เช่ือมัน่ว่าไดมี้การรวบรวมและบนัทึกรายการบญัชีครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี
ที่ใช ้ในปัจจุบนั  จากผลการสอบทานรายงานและค า ช้ีแจงของผู ้บริหารและผูส้อบบัญชีภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเป็นท่ีเช่ือถือได ้   

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัและบริษทัย่อย โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
อย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงรายงานไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั และฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงาน 
โดยสรุปว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกนัและคน้พบการทุจริตได ้
รวมทั้งผูส้อบบญัชีภายนอกไดร้ายงานวา่ ระบบการควบคุมภายในทางการเงินของบริษทัมีความเพียงพอและ
เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอ
และเหมาะสม ส าหรับการบริหารความเส่ียงได้พิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายบริหารแลว้ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
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3. การสอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัและการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ในปี 2556 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยนัจากผูบ้ริหารว่า บริษทัและผูบ้ริหารได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดต่างๆ ขา้งตน้แล้ว มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด จากรายงานและค ายืนยนัของผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ และผลของ
การสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัไดป้ฏิบตัิและมีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกนั
อยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามกฏหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลได้
โดยไม่จ  ากดั คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองแลว้ ผลการประเมิน
อยู่ในระดบัดี และเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน 
โยกยา้ยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5. การแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีประจ าปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูส้อบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชีและ
สอบทานคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด อย่างไรก็ดี  เน่ืองจากครบรอบการตรวจสอบ 5 ปี 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาผูส้อบบญัชีใหม่จากขอ้เสนอของส านักงานสอบบญัชี 3 แห่ง 
และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวบุญศรี 
โชติไพบูลย์พนัธุ์  หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 
หรือ นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล จากบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี  จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษ ัทส าหรับปี 2557 ต่อไป โดยมีค่าสอบบัญชีส าหรับบริษ ัทจ านวน 1,260,000 บาท และ
บริษัทย่อยในประเทศจ านวน 2,150,000 บาท 

 

 

 

 (ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ   

1 บมจ. ดุสิตธานี นางณฐพร พนัธ์ุอุดม 1,355,000 บาท 
2 บมจ. ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม 885,000 บาท 
3 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์  นางณฐพร พนัธ์ุอุดม   115,000 บาท 
4 บ. เทวารัณย ์สปา นางณฐพร พนัธ์ุอุดม   99,000 บาท 
5 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นางณฐพร พนัธ์ุอุดม 170,000 บาท 
6 บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม   170,000 บาท 
7 บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม 700,000 บาท 
8 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล นางณฐพร พนัธ์ุอุดม        120,000 บาท 
9 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ   
 สิทธิการเช่าดุสิตธานี นางณฐพร พนัธ์ุอุดม    346,500 บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ 3,960,500 บาท 

           บริษทัยอ่ย/ร่วมในต่างประเทศ 
     1  Philippine Hoteliers, Inc. PricewaterhouseCoopers,  
   Makati City, Philippines 665,500 Peso 
  2 DMS Property Invetment Pvt. Ltd.  PricewaterhouseCoopers, 
     Male, Republic of Maldives     8,000 USD 
  3 Dusit Fudu Hotel Management  PricewaterhouseCoopers 
   (Shanghai) Co., Ltd.  Zhong Tian LLP, Shanghai, 
     People’s Republic of China 308,000 RMB  
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ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

 
รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอืน่  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
        ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 
ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 
 
 
2 
 
 

3 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
DMS Property 
Investment Pvt. 
Ltd. 

ค่าท่ีปรึกษาการปฏิบติังาน 
ตามมาตรฐานการบญัชีเร่ือง
ภาษีเงินได ้
ค่าท่ีปรึกษาดา้นภาษีส าหรับ 
ร่างสญัญารับบริหาร 
โรงแรมในต่างประเทศ 
ค่าท่ีปรึกษาการปฏิบติังาน 
ตามมาตรฐานการบญัชีเร่ือง 
ภาษีเงินได ้

PricewaterhouseCoopers 
Legal & Tax Consultants 
Ltd., Thailand 
PricewaterhouseCoopers 
Ltd., Nairobi, Kenya 
 
PricewaterhouseCoopers, 
Male, Republic of 
Maldives 
 

300,000 บาท 
 
 

8,000 USD 
 
 

1,400 USD 

- 
 
 

2,000 USD 
 
 
- 
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถู กต้อ งครบถ้วนแล้ว   ทั้ ง น้ี  ข้ าพ เ จ้ า ขอยืนย ันว่ า ไม่ มี ข้อมู ลก า รให้บ ริก า ร อ่ืน ท่ีบ ริษัท 
และบ ริษัท ย่ อ ย จ่ า ย ให้ ข้ า พ เ จ้ า  ส า นัก ง านสอบบัญ ชี ท่ี ข้ าพ เ จ้ า สั ง กัด  แ ล ะ บุ คคลห รือ 
กิ จการ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับข้าพ เจ้า และส านัก งานสอบบัญ ชี ท่ีข้าพ เจ้าสั งกัด  ท่ี ข้าพ เจ้าทราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ          
         
เ มื่อปรับปรุงข้อมูลข ้างต้น  (ถ ้ามี )  แล้ว  ข ้าพ เจ ้าขอยืนย ันว่าข ้อมูลทั้ งหมดในแบบฟอร์ม น้ี
แสดงค่ า ตอบแทนสอบบัญชี แ ละค่ าบ ริ ก า ร อื่ น ที่ บ ริษ ัท และบ ริษ ัท ย่อ ย จ่ า ย ให้ข ้าพ เ จ ้า  
ส าน ัก ง านสอบบ ัญชี ที่ข ้าพ เ จ ้าสัง ก ัด  และบุคคลห รือกิ จก า ร ที่ เ กี่ ย วข ้องก ับข้าพ เ จ ้า และ
ส านักงานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้งครบถ้วน  

 
  
                                                                                     ลงช่ือ     

                                                                                                  (นางณฐพร พนัธ์ุอุดม) 

                                                                           บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

                                                                                          ผูส้อบบญัชีของ บมจ. ดุสิตธานี 

 


