บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
แบบ 56-1
สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

สารบัญ
ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ รกิจ
1.1 นโยบายในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในภาพรวม
1.2 การเปลี)ยนแปลงและพัฒนาการที)สาํ คัญ
1.3 โครงสร้างการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั
2. ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
2.1 โครงสร้างรายได้
2.2 การประกอบธุ รกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี) ยง
4. ทรัพย์สินที)ใช้ในการประกอบธุ รกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
4.2 เครื) องหมายการค้า
4.3 นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
4.4 รายละเอียดเกี)ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทัว) ไปและข้อมูลสําคัญอื)น
ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรั พย์และผูถ้ ือหุ ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
7.2 ผูถ้ ือหุ ้น
7.3 การออกหลักทรัพย์อื)น
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั
8.2 ผูบ้ ริ หาร
8.3 เลขานุ การบริ ษทั
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
8.5 บุคลากร

หน้ า
1
1
4
5
9
12
12
16
52
60
60
65
66
66
66
68
73
73
73
73
74
75
77
81
83
84
84
86

หน้ า
9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.3 การสรรหาและแต่งตั>งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
9.4 การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
9.5 การดูแลเรื) องการใช้ขอ้ มูลภายใน
9.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
9.7 การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที)ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี) ยง
12. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที)สาํ คัญ
14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

89
89
109
124
126
127
128
129
129
160
163
167
167
182

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมู ล

203

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี)ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุ การบริ ษทั
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี)ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี)ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี)ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 6 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที)จ่ายให้แก่ผสู ้ อบบัญชี

213
234
237
238
239
241

แบบ 56-1

ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ัท ดุ สิ ตธานี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท”) เริ มประกอบธุ รกิ จโรงแรมตั&งแต่ เดื อนกันยายน 2509
ด้วยทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ 40 ล้านบาท มูลค่าหุ น้ ละ 1,000 บาท ต่อมาเดือนตุลาคม 2509 เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น
80 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นละ 1,000 บาท ในวันที 16 กุมภาพันธ์ 2514 เพิมทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เป็ น 120 ล้านบาท
มู ลค่ าหุ ้ นละ 100 บาท ปี 2522 เพิ มทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 240 ล้านบาท มู ลค่ าหุ ้ นละ 100 บาท ปี 2530 เพิ มทุ น
จดทะเบียนเป็ น 360 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท ในวันที 14 สิ งหาคม 2533 บริ ษทั เปลี ยนมูลค่าหุ ้นจากหุ ้นละ
100 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 5 บาท ในวันที 5 ตุลาคม 2534 เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 405 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท
เมือวันที 30 มิถุนายน 2536 เพิมทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 600 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท เมือวันที 6 กรกฎาคม 2538
เปลี ยนมู ลค่ าหุ ้ นจากมู ลค่ าหุ ้ นละ 5 บาท เป็ นมู ล ค่ าหุ ้ น ละ 10 บาท และเมื อวัน ที 2 ตุ ล าคม 2540 เพิ มทุ น
จดทะเบียนเป็ น 850 ล้านบาท มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนประเภทริ เริ มกิ จการโรงแรมในปี 2510 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2513
ดําเนิ นกิ จการโรงแรมดุสิตธานี เป็ นแห่ งแรก ตั&งอยู่บนอาคาร 23 ชั&น มีขนาด 500 ห้อง และตึก 3 ชั&นโดยรอบ ซึ งมี
ห้องพักจํานวน 15 ห้อง ร้านอาหารและห้องประชุ ม ต่อมา ได้ปรับปรุ งเป็ นห้องแลนด์มาร์ ค (ห้องสู ทเล็ก) ซึ งเป็ น
การรวมห้ องมาตรฐานบางส่ วนจาก 2 ห้ องเป็ น 1 ห้ อง จึ งเหลื อห้ องพักเพี ยง 285 ห้ อง ในปี 2524 ได้ ส ร้ าง
อาคาร E-wing อีก 1 อาคารโดยมีขนาด 232 ห้อง รวมเป็ นห้องพักจํานวน 517 ห้อง นอกจากนี&ยงั มีอาคารพาณิ ชย์ 11 ชั&น
เนื& อที 13,245.54 ตารางเมตร และพื&นทีชั&นใต้ดิน 336 ตารางเมตร อาคารโรงแรมและอาคารพาณิ ชย์ดงั กล่าวตั&งอยูบ่ น
ที เช่ าของสํานักงานทรั พย์สิ นส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ตามสั ญญาเช่ าฉบับลงวันที 31 กรกฎาคม 2511 ที ดิ นเนื& อที
ประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 67.84 ตารางวา มี อายุสัญญาเช่ า 30 ปี นับตั&งแต่ วนั ที 1 เมษายน 2516 ซึ งครบกําหนดวันที
31 มี นาคม 2546 และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั&ง ครั&งละ15 ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ ากันใหม่ ต่อมา เมื อวันที
26 สิ งหาคม 2545 บริ ษ ทั ได้ลงนามต่อสั ญญาเช่ าที ดิ นพร้ อมอาคารครั& งที 1 โดยมี ระยะเวลา 15 ปี นับตั&งแต่วนั ที
1 เมษายน 2546 ถึงวันที 31 มีนาคม 2561 และกําหนดชําระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็ นจํานวนเงินทั&งสิ& น 1,100
ล้านบาท
บริ ษั ท ได้ จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทยเมื อปี 2518
ในปี 2536 บริ ษทั ได้แปรสภาพจากบริ ษทั จํากัด เป็ น บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยใช้ชือว่าบริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
และชือภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้ชือย่อบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์วา่ DTC
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ธุ รกิ จหลักของ บมจ. ดุ สิ ตธานี คื อ ธุ รกิ จโรงแรม การรั บจ้างบริ หารโรงแรม และการให้ สิ ทธิ ในการ
ดําเนิ นการภายใต้เครื องหมายการค้า “ดุสิตธานี ” (Licensing) โดยธุ รกิจอืนๆ ทีเกียวข้องดําเนิ นการภายใต้ชือบริ ษทั
อืนๆ ดังนี&
บริษัท
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรมและรับจ้ างบริหารโรงแรม
- เป็ นเจ้าของและบริ หารโรงแรม 2 แห่ ง ได้แก่ ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ และ
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี พัทยา
- เป็ นเจ้าของเครื องหมายการค้าสํ าหรั บโรงแรม ได้แก่ “ดุ สิ ตธานี ”
“ดุสิตปริc นเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์”
- เป็ นเจ้าของเครื องหมายการค้าสํ าหรั บสปา ได้แก่ “เทวารั ณย์ สปา”
“นํ&า สปา” “DVN Spa” “d v n urban” และ “dvn”
- รั บจ้างบริ หารโรงแรมภายใต้บริ ษ ัทย่อย 6 แห่ ง เป็ นโรงแรมภายใต้
บ.ดุ สิต แมนเนจเม้นท์ 3 แห่ ง ได้แก่ ดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุ สิ ตดี ทู
เชียงใหม่ และดุสิตธานี หัวหิ น และภายใต้ บมจ.ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์
3 แห่ง ได้แก่ ดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์ ดุสิตปริc นเซส โคราช และดุสิต
ปริc นเซส เชียงใหม่
- รับจ้างบริ หารโรงแรมภายในประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ ดุสิตดีทู ภูเก็ต รี สอร์ ท
- รับจ้างบริ หารโรงแรมในต่างประเทศ 1 แห่ ง ได้แก่ ดุสิตดีทู พาซาดีน่า
สหรัฐอเมริ กา
- รับจ้างบริ หารโรงแรมทีจะเปิ ดในประเทศได้แก่ ดุสิตดีทู เขาใหญ่
- รับจ้างบริ หารโรงแรมทีจะเปิ ดในต่างประเทศ ได้แก่ ดุ สิตธานี ลากูน่า
กอล์ฟ รี สอร์ ท สิ งคโปร์
- ให้ ใช้ ชื อเครื องหมายการค้า 4 แห่ ง ได้แก่ ดุ สิ ตไอส์ แลนด์ รี สอร์ ท
เชี ยงราย ดุสิตธานี กระบี บีช รี สอร์ ท ดุ สิตธานี เรสซิ เด้นซ์ ดาเวา และ
ดุสิตดีทู เรสซิ เด้นซ์ มะนิลา
Philippine Hoteliers, Inc.
- เป็ นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ คื อ ดุ สิ ตธานี มะนิ ลา ซึ ง
บริ หารงานโดย บ.ดุสิต เวิลด์ วายด์
- รับจ้างบริ หารโรงแรมทีจะเปิ ดในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้แก่ ดุสิตปริc นเซส
เอ็นเอไอเอ การ์ เด้นส์ มะนิ ลา ดุสิตดีทู ดาเวา ดุสิตธานี ลูบิ แพลนเทชัน
รี สอร์ ท ดาเวา และดุสิตปริc นเซส เซบู ซิ ต& ี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์
- เกิ ดจากการควบรวมกิ จการระหว่าง บมจ. รอยัล ปริc นเซส และบ. ดุ สิต
โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด เมือวันที 1 เมษายน 2552
- เป็ นเจ้าของเครื องหมายการค้า “รอยัลปริc นเซส”
- เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิnทีดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
- เป็ นเจ้าของโรงแรมดุสิตปริc นเซส เชี ยงใหม่ ดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์
และดุสิตปริc นเซส โคราช
- ให้ ใช้ ชื อเครื องหมายการค้า 2 แห่ ง ได้แก่ ปทุ มวัน ปริc นเซส และ
รอยัลปริc นเซส หลานหลวง
- รั บ จ้างบริ หารโรงแรมในต่ างประเทศได้ แก่ ดุ สิ ตธานี อาบู ดาบี
Dusit Overseas Co., Ltd.
ดุ สิ ตธานี ดู ไบ รวมถึ ง อพาร์ ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ ดุ สิ ตธานี ดู ไบ
เพิร์ลโคสต์ พรี เมียร์ โฮเต็ล อพาร์ ทเม้นท์ ดุ สิตธานี เลควิว ไคโร และ
ดุสิตดีทู ไนโรบี
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บริษัท

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

- ให้ใช้ชือเครื องหมายการค้า 3 แห่ ง ได้แก่ ดุสิตเรสซิ เด้นซ์ ดูไบ มารี น่า
ดุสิตดีทู เคนซ์ และ ดุสิตดีทู เรสซิ เด้นซ์ อัล แมนซัล อาบูดาบี
- รั บจ้างบริ หารโรงแรมที จะเปิ ดในต่ างประเทศ ได้แก่ ดุ สิ ตเดวาราณา
ไห่ หนาน ดุ สิตเรสซิ เด้นซ์ แอนด์ สวีท โดฮา ดุ สิตเดวาราณา มัลดี ฟส์
ดุสิตธานี ซามาร่ า บีช ซู สส์ ดุสิตธานี บรู๊ ควอเตอร์ ดุสิตธานี คัมรานห์
ดุ สิตดี ทู เรสซิ เด้นซ์ ย่างกุง้ ดุ สิตดี ทู ยาร์ เคย์ ทิ มพู ดุ สิตธานี เจดดาห์
ดุ สิ ตธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ ค โฮเต็ ล แอนด์ คาสิ โน ดุ สิ ตดี ทู
อูลานบาตอร์ ดุสิตดีทู พูนาคา ดุสิตดีทู ปาล์มมอล มัสกัต และ ดุสิตดีทู
ซัลวาโดฮา
Dusit Bird Hotels Private Limited
- กิ จการร่ วมทุ นระหว่าง บมจ. ดุ สิ ตธานี และ Bird Hospitality Services
Private Limited ประเทศอิ นเดี ย ดําเนิ นธุ รกิ จรั บจ้างบริ หารโรงแรมใน
ประเทศอินเดีย
- รับจ้างบริ หารโรงแรม ได้แก่ ดุสิตเดวาราณา นิวเดลี
- รับจ้างบริ หารโรงแรมทีจะเปิ ด ได้แก่ ดุสิตดีทู เออร์ บานา กูรกาวน์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
- เป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจทีจัดตั&งขึ&นเพือประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี
ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดี ทู เชี ยงใหม่ และ ดุ สิตธานี หัวหิ น เพือรองรับการ
บริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การ
เช่าดุสิตธานี
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ - เป็ นเจ้าของโรงแรม 2 แห่ งได้แก่ ดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิตดี ทู
การเช่าดุสิตธานี
เชียงใหม่
- เป็ นเจ้าของสิ ทธิ การเช่าทีโรงแรม ดุสิตธานี หัวหิ น
DMS Property Investment Private
- เป็ นเจ้ า ของโรงแรมดุ สิ ตธานี มั ล ดี ฟส์ ซึ งบริ หารงานโดย
Limited
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
Dusit USA Management Inc.
- เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตั&งขึ&นทีมลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพือ
รับจ้างบริ หารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริ กา
- รับจ้างบริ หารโรงแรมดุสิตธานี กวม
Dusit Fudu Hotel Management
- รับจ้างบริ หารโรงแรมที สาธารณรั ฐประชาชนจีน ได้แก่ ดุ สิตดี ทู ฟู ดู
(Shanghai) Co., Ltd.
บินฮู ฉางโจว
- รับจ้างบริ หาร 25 โรงแรมทีจะเปิ ดในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ธุรกิจอืน ทีเ กีย วข้ อง
บมจ. ดุสิตธานี
- เป็ นเจ้าของและประกอบธุ รกิจให้เช่าสํานักงานชื อ อาคารพาณิ ชย์ ดุสิตธานี
- ลงทุนในบริ ษทั ต่างๆ
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต& ีส์
(เดิมชือ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์ เนชันแนล)
บ. เทวารัณย์ สปา
- ประกอบธุ รกิจบริ การด้านสุ ขภาพ (Spa)
วิทยาลัยดุสิตธานี
- สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยด้านการบริ หารและการจัดการโรงแรม
บ. เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต
- โรงเรี ยนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรังเศส
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
- เป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค ให้บริ การบริ หารโรงแรมแก่วิสาหกิจ
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บริษัท
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
Philipine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.
1.1

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ในต่ างประเทศเช่ น ดุ สิ ตธานี มะนิ ลา ดุ สิ ตธานี มั ล ดี ฟ ส์ และ
โรงแรมภายใต้การบริ หารของ Dusit Oversea Co.,Ltd.
ให้ บริ การด้านการตลาดทั&งโรงแรมในประเทศและต่ างประเทศสํ าหรั บ
วิสาหกิจในเครื อ
ถือหุ น้ ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
ประกอบธุ รกิจด้านการศึกษา
ประกอบธุ รกิจด้านการศึกษา

นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม
 วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์กรชั&นนําในธุ รกิจการให้บริ การของเอเชี ยสําหรับลูกค้า พนักงาน และ ผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกับบริ ษทั ”
 พันธกิจ
“สร้างประสบการณ์เหนือระดับความคาดหวังสําหรับทุกการบริ การ”
 คุณค่ าหลักของดุสิต
ใส่ ใจ
จริ งใจ

เคารพ

อ่อนน้อม

 วัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ
ให้บริ ษทั มีรายได้เติบโตในระยะยาว มีธุรกิจทีหลากหลายเพือกระจายความเสี ยง และสร้างผลตอบแทนทีดี
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนิ นธุ รกิจโดยใช้นโยบายเชิ งรุ ก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกับการบริ หาร
ต้นทุ นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่ งเน้ นการขยายกิ จการในด้านการรั บบริ หารโดย
เพิ มจํานวนโรงแรมที รั บ บริ หารทั&งภายในประเทศและต่ างประเทศ ปั จจุ บ ันขยายการรั บบริ หาร
ในต่างประเทศ เพือกระจายความเสี ยงหากเกิ ดเหตุการณ์ ทีมีความเสี ยงกระทบต่อธุ รกิ จ ในขณะเดี ยวกัน
ยังได้ พิ จารณาช่ องทางการลงทุ นในกิ จการโรงแรมและกิ จการที เกี ยวข้องควบคู่ ก ั บ การขยายตัว
ในการรับบริ หาร โดยมีเป้ าหมาย ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั&งจากการรับบริ หารโรงแรมและ
การลงทุนในกิจการโรงแรมในระดับทีเหมาะสมกับสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
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 กลยุทธ์ ในการดําเนินงาน
1. บริ หารจัดการทรั พย์สิ นที มี อยู่อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถสร้ างผลตอบแทนที เหมาะสม
เมือเปรี ยบเทียบกับตลาด
2. ขยายฐานธุ รกิจด้านโรงแรมผ่านการลงทุนในโครงการต่างๆ ทีให้ผลตอบแทนเป็ นทีน่าพึงพอใจ
3. จัดโครงสร้ างเงิ นลงทุนที เหมาะสม และพิจารณานําเครื องมื อทางการเงิ นใหม่ๆ มาใช้สนับสนุ นการ
ขยายตัวของธุ รกิจ
4. ขยายฐานลูกค้า และสร้ างความแข็งแกร่ งให้กบั เครื องหมายการค้าเพือให้เป็ นที รู ้ จกั และเป็ นที จดจํา
รวมทั&งขยายช่องทางการตลาด โดยเน้นไปทีตลาดทีมีศกั ยภาพสู ง อาทิ ยุโรปและจีน
5. เสริ มสร้างทีมงานบริ หารและปฏิบตั ิการให้มีความเข้มแข็งเพือรองรับแผนการขยายธุ รกิจ
1.2 การเปลีย นแปลงและพัฒนาการทีส ํ าคัญ
 การเปลีย นแปลงและพัฒนาการทีส ํ าคัญเกีย วกับอํานาจในการควบคุมบริษัทในปี ทีผ ่ านมา
1. แต่งตั&งนายอาสา สารสิ น เป็ นกรรมการอิสระ แทนนายสรดิษ วิญญรัตน์ ทีลาออก มีผลตั&งแต่วนั ที
24 มีนาคม 2558
2. แต่งตั&งนายอาสา สารสิ น เป็ นประธานกรรมการ แทนนายชาตรี โสภณพนิ ช ทีลาออก มีผลตั&งแต่
วันที 1 เมษายน 2558
3. แต่งตั&งนายชาตรี โสภณพนิช เป็ นประธานกิตติมศักดิn มีผลตั&งแต่วนั ที 2 เมษายน 2558
4. แต่ งตั&งท่ านผูห้ ญิ งชนัตถ์ ปิ ยะอุ ย เป็ นผูก้ ่ อตั&งและที ปรึ กษาคณะกรรมการ มี ผลตั&งแต่ ว นั ที
2 เมษายน 2558
5. แต่งตั&ง นายบันเทิง ตันติวิท เป็ นกรรมการ แทน นายชาตรี โสภณพนิ ช ทีลาออกมีผลตั&งแต่วนั ที
28 เมษายน 2558
6. แต่งตั&ง นายวิชิต ชิ นวงศ์วรกุล เป็ นกรรมการ แทน ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ ทีถึงแก่อนิ จกรรม
มีผลตั&งแต่วนั ที 28 เมษายน 2558
7. แต่งตั&ง นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ เป็ นกรรมการ แทนนายศักดิn เกียวการค้า ทีลาออก มีผลตั&งแต่วนั ที
1 ตุลาคม 2558
8. แต่งตั&ง ศาสตราจารย์หิรัญ รดี ศรี เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ และศาสตราจารย์สรรเสริ ญ
ไกรจิตติ เป็ นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั&งแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558
9. แต่งตั&ง นางปราณี ภาษี ผล เป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา แทนนายศักดิn เกียวการค้า ทีลาออก มีผลตั&งแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558
10.แต่งตั&ง นายศักดิn เกียวการค้า เป็ นทีปรึ กษาคณะกรรมการ และทีปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ
มีผลตั&งแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558
11.แต่งตั&งนายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก เป็ นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร มี ผล
ตั&งแต่วนั ที 1 มกราคม 2559
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12.แต่งตั&งนางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ เป็ นประธานเจ้าหน้าทีบริ หารกลุ่ม มีผลตั&งแต่วนั ที 1 มกราคม 2559
13.แต่งตั&งคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย นายชนินทธ์ โทณวณิ ก นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn และ
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ มีผลตั&งแต่วนั ที 1 มกราคม 2559
14.แก้ไขเพิมเติมอํานาจหน้าที ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย ประธานกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
15. เปลียนแปลงกรรมการซึ งมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั เมือเดือนเมษายน 2558
จาก ชื อและจํานวนกรรมการซึ งมีอาํ นาจลงลายมือชื อแทนบริ ษทั คือ ร้อยตํารวจโทฉัตรชัย
บุณยะอนันต์ นายชนินทธ์ โทณวณิ ก นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn กรรมการ 2 ใน 3 คนนี& ลงลายมือชื อ
ร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
เป็ น ชือและจํานวนกรรมการซึ งมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั คือ นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี& ลงลายมือชื อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั
16. เปลียนแปลงกรรมการซึ งมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั เมือเดือนตุลาคม 2558
จาก ชือและจํานวนกรรมการซึ งมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั คือ นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี& ลงลายมื อชื อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั
เป็ น ชือและจํานวนกรรมการซึ งมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั คือ นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn นางวรางค์ ไชยวรรณ นางศุ ภจี สุ ธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี&
ลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
 การเปลีย นแปลงและพัฒนาการทีส ํ าคัญเกีย วกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปี ทีผ ่ านมา
1. โรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรมจัดตั&งภายใต้บริ ษ ทั ดุ สิ ตธานี การโรงแรมศึ กษา จํากัด ตั&งอยู่ที
ถนนเพชรบุรี กรุ งเทพฯ เปิ ดดําเนินการในเดือนสิ งหาคม 2558
2. Philippine Hoteliers, Inc. ลงทุ นร้ อยละ 40 ในโครงการโรงเรี ยนการโรงแรมและโรงแรม และ
จัดตั&งบริ ษทั ร่ วมทุนทีประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เมือวันที 15 กรกฏาคม 2558
 การเปลียนแปลงโครงสร้ างการถื อหุ้ น การจั ดการ หรื อการประกอบธุ รกิจ หรื อเหตุ การณ์ สํ าคั ญอืน
ในช่ วง 3 ปี ทีผ ่ านมา
1. ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั&งที 4/2558 เมือวันที 13 สิ งหาคม 2558 มี มติอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั
ดุ สิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์ จํากัด (มหาชน) ซื& อหุ ้น DMS Property Investment Private Limited จาก
นายชาตรี โสภณพนิช จํานวน 1,925,000 หุ ้น หรื อร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว
ในอัตราหุ ้ นละ USD 1 โดยคิ ดอัตราแลกเปลี ยนที USD 1 เท่ ากับ 31.60 บาท คิ ดเป็ นเงิ น 60.83
ล้านบาท
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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2. ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั&งที 6/2558 เมื อวันที 30 กันยายน 2558 มี มติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั
ดุ สิ ต ไทยพร็ อ พเพอร็ ต& ี ส์ จํา กั ด (มหาชน) ซื& อหุ ้ น DMS Property Investment Private
Limited จาก Coastline Investment Private Limited จํานวน 1,925,000 หุ ้ น หรื อ ร้ อ ยละ 5
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว ตามราคาประเมินจาก Jones Lang LaSalle Limited
ในมูลค่ารวม USD 2,435,125 หรื อเท่ากับ USD 1.265 ต่อหุ น้
 รางวัลทีด ุสิต อินเตอร์ เนชั นแนล ได้ รับในปี 2558
1. Certificate of Excellence 2015 by Trip Advisor: โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ได้รับการคัดเลือกจาก
Trip Advisor ให้รับประกาศนี ยบัตรยอดเยียม นับเป็ นใบประกาศอันทรงเกียรติประจําปี 2558 โดย
ตัดสิ นจากการลงคะแนน และบทความผ่านเว็บไซต์ www.tripadvisor.com ซึ งเป็ นเว็บไซต์เกียวกับ
การท่องเทียวทีใหญ่ทีสุ ดในโลก และสามารถยืนยันความเป็ นเลิ ศในการให้บริ การของโรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิ น
2. Global Winner of World Luxury Diplomatic Hotel Awards 2015: โรงแรมดุ สิ ตธานี หั วหิ น
ได้ รั บ รางวัล Global Winner of World Luxury Diplomatic Hotel 2015 จาก World Luxury Hotel
Awards นับเป็ นการได้รับรางวัล 7 ปี ติดต่อกัน ในฐานะทีเป็ นโรงแรมสําหรับการประชุ มองค์กร
นานาชาติ และเชือมความสัมพันธ์ระดับประเทศยอดเยียมของโลก
3. EarthCheck GOLD Certified: โรงแรมดุ สิ ตธานี ลากูน่ า ภู เก็ ต และโรงแรมดุ สิ ตธานี หัวหิ น
ได้รับรางวัล “EarthCheck GOLD Certified” ปี 2558 จากเอิร์ธเช็ค ซึ งเป็ นองค์กรชั&นนําผูเ้ ชี ยวชาญ
และประเมินผลมาตรฐานการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมให้กบั องค์กรในอุตสาหกรรมท่องเทียวทัวโลก
โรงแรมดุ สิ ตธานี ลากูน่ า ภู เก็ ต และโรงแรมดุ สิ ตธานี หัวหิ น ได้ผ่านการประเมิ นผลในการ
เสริ มสร้าง ให้ความสําคัญ และรักษามาตรฐานระดับสู ง ด้านการประหยัดพลังงานและอนุ รักษ์
สิ งแวดล้อมอย่างยังยืนได้อย่างดีเยียม รวมถึงการจัดการขยะเพือลดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
4. Best Italian Restaurant 2015 by Thailand Tatler: ห้ องอาหารซาน มาร์ โค โรงแรมดุ สิ ตธานี
หัวหิ น ได้รับรางวัล ”ห้องอาหารยอดเยียมแห่งปี 2558” จากนิ ตยสารไทยแลนด์ แททเลอร์ ซึ งเป็ น
นิ ตยสารเกี ยวกับไลฟ์ สไตล์ของสังคมชั&นสู ง นับเป็ นเวลากว่า 25 ปี ที ห้องอาหาร ซาน มาร์ โค
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริ การและคุณภาพอาหาร
5. Best Thai Restaurant by FACT Abu Dhabi: ห้องอาหารเบญจรงค์ โรงแรมดุ สิตธานี อาบู ดาบี
ได้รับรางวัลห้ องอาหารไทยที ดี ที สุ ดในเมื อง จากนิ ตยสารแฟคท์ อาบู ดาบี ซึ งเป็ นนิ ตยสาร
วัฒนธรรมมาตรฐานสากลของการออกแบบทีเหนือชั&นเล่มแรกของประเทศ
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6. Salon Culinaire Champions: โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Salon Culinaire
ที Gulfood Trade Show ซึ งเป็ นการแข่งขันทําอาหารประจําปี ที ใหญ่ทีสุ ดของโลก ผูเ้ ข้าแข่งขัน
ได้รับการประเมินโดยคณะผูเ้ ชี ยวชาญที มีชือเสี ยงกว่า 25 ท่าน จากสมาคมเชฟโลก (WACS) ที
ตัดสิ นการแข่งขันทําอาหารมาแล้วทัวโลก
7. Middle East Hospitality: โรงแรมดุ สิ ตธานี ดู ไบ ได้ รั บรางวัล Hospitality Excellence Awards
2015 โดยมี ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันกว่า 400 คน เพือให้ได้รับการเสนอชื อเข้าชิ งหนึ งในรางวัลที ดี
ทีสุ ดในหมวดหมู่ต่างๆ Hospitality Excellence Awards 2015 เป็ นรางวัลทีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ขององค์ กรอุ ตสาหกรรมชั&นนํา แสดงให้ เห็ นทักษะความคิ ดสร้ างสรรค์ ความฉลาด และ
ความประสบความสํ าเร็ จของอุ ตสาหกรรมการบริ การที กําลังเติ บโตในตะวันออกกลางและ
แอฟริ กาเหนือ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี&
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทผูจ้ ดั การทัวไปดีเด่นแห่งปี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทฝ่ ายทรัพยากรบุคคลดีเด่นแห่งปี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งปี
4. เข้ารอบสุ ดท้าย ประเภทฝ่ ายการดําเนินการและเลขานุการแห่งปี

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
บมจ. ดุสิตธานี
(DTC)

99.99%
บ. ดุสิต ไชน่า
แคปปิ ตอล

45.00%
Dusit Fudu
Hotel
Management
(Shanghai)
Co., Ltd.

99.99%

99.99%
บ. ดุสิต
เวิลด์ วายด์

บ. เทวารัณย์
สปา

49.99%
บ. เลอ
กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต

50.00%
Dusit Bird
Hotels Private
Limited

0.55%

99.99%

100%

บ. ดุสิต
แมนเนจเม้นท์

Dusit USA
Management
Inc.

99.99%
บ. ดุสิตธานี
การโรงแรม
ศึกษา

30.02
กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่า
ดุสิตธานี

บ. ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ต& ีส์

Philippine

100 %

88.01% Hoteliers, 40.00%

Dusit
Overseas
Co., Ltd.

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

99.99%

Inc.
บมจ. ดุสิต ไทย
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วิทยาลัยดุสิตธานี

100 %

DMS Property
Investment Private
Limited

60.00 %

84.05% พร็ อพเพอร์ต& ีส์

Philippine
Hoteliers
International
Center for
Hospitality
Education, Inc.

2.75%

แบบ 56-1

การแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริ ษทั เริ มประกอบกิ จการตั&งแต่เดื อนกันยายน 2509 และได้ขยายธุ รกิ จมาอย่างต่อเนื อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลัก 4 ประเภท คื อ ธุ รกิ จโรงแรม
ธุ รกิจรับบริ หารโรงแรม ธุ รกิจให้เช่าสํานักงาน และธุ รกิจอืนๆ ดังนี&
0.55%

ธุรกิจรับบริหารโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม
99.99%

99.99%

บ. ดุสิต
แมนเนจเม้นท์

หมายเหตุ ใต้เส้น --------- คือผูร้ ่ วมทุน

บมจ. ดุสิตธานี

ธุรกิจให้ เช่ าสํานักงาน

บ. ดุสิต
เวิลด์ วายด์

2.75%

50.00%

88.01%

Philippine
Hoteliers, Inc.

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

35.00%
35.00%
5.00%
5.00%

บ. เทวารัณย์
สปา

Dusit Bird Hotels Private Limited
Bird Hospitality Services Private Limited 50.00%

DMS Property Investment Private Limited
โฮเต็ลลแอนด์
แอนด์รี รีสสอร์อร์ทท
1.1.บ.บ.เอ็เอ็มมบีบีเคเคโฮเต็
2.
Coastline
Hotels
and
ResortsPrivate
PrivateLimited
Limited
2. Coastline Hotels and Resorts

99.99%

Dusit Overseas
Co., Ltd.

บมจ. ดุสิต
บ. ดุสิตธานี 84.05%
ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
99.99% พร็ อพเพอร์ต& ีส์
60.00%

ธุรกิจอืน ๆ

ธุรกิจสปา

100%

99.99%

100%

บ. ดุสิต ไชน่า 45.00% Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
1.1.Changzhou
45.00%
ChangzhouFudu
FuduHotel
HotelInvestment
Investmentand
and 45.00%
แคปปิ ตอล
Management
Company
Limited
Management
Company
Limited
Way
Limited
7.00%
2.2.Flexi
Flexi Way Limited
7.00%
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ธุรกิจการศึกษา
49.99%

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

99.99% บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
100%

Dusit USA Management Inc.

3.3.Dragon
Dragon Match
Match Limited
Limited

30.02%
กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิการเช่าดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี

Philippine Hoteliers International Center for
Hospitality Education, Inc.
11.. Prince Oliver Chua See

3.00%
3.00%

40.00%

7.50%
2. Lord Irwin Chua See
7.50%
10.00%
3. Ace Hotel, Inc.
10.00%
10.00%
4. Victor B. Valdepenas
10.00%
10.00%
5. Fine Properties, Inc.
10.00%
6. Cartwright Company, Inc.
5.00%
10.00%
7.
Great
Arian
Property
Holdings
Corporation
5.00%
7. Great Arian Property Hoildings Corporation
5.00%
A.C. Tajanlangit
Builders
5.00%
8.8. A.C.
TajanlangitConstruction
Construction
Builders
5.00%
and
Development
Corporattion
and Development Corporattion

แบบ 56-1

หมายเหตุ:
1. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์ มีผถู ้ ือหุ น้ ทีเป็ นผูเ้ กียวข้องโดยเป็ นกรรมการของบมจ. ดุสิตธานี ดังนี&
ชื อ
1. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
2. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn
3. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
4. บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ซึ งนางวรางค์ ไชยวรรณ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หาร
5. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
6. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์

สั ดส่ วนการถือหุ้นใน
บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ ตีสh ์ (ร้ อยละ)
0.00004
0.01
0.00001
8.63

2. โครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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0.000001
0.000001

แบบ 56-1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้
 แยกตามสายผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้และโครงสร้างการถือหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยในระยะ 3 ปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ผลิตภัณฑ์ /บริการ

ดําเนินการโดย

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)

1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม
1.1 รายได้ค่าห้องพัก

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

100.00
88.00
86.79
99.99
52.07

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

100.00
88.00
86.79
99.99
52.07

รวมรายได้ ค่าห้ องพัก
1.2 รายได้ค่าอาหารและ
เครื องดืม

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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ปี 2556

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2558

ปี 2557

รายได้

%

รายได้

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

15.27
653,897
9.56
429,831
4.52
256,436
14.59
785,802
7.90
483,014
51.84 2,608,980
11.79
512,931
4.78
239,568
3.13
183,384
6.68
364,893
2.91
179,439
29.29 1,480,215

%

รายได้

%

12.64
8.31
4.96
15.18
9.33
50.42
9.91
4.63
3.54
7.05
3.47
28.60

823,280
381,412
270,377
746,099
485,530
2,706,698
606,055
254,429
185,882
353,862
183,300
1,583,528

15.33
7.10
5.04
13.90
9.04
50.41
11.29
4.74
3.46
6.59
3.41
29.49

แบบ 56-1

ผลิตภัณฑ์ /บริการ
1.3 รายได้อืนๆ

รวมรายได้ อืน ๆ
รวมรายได้ จากธุรกิจโรงแรม
2. รายได้จากการรับจ้าง
บริ หารโรงแรม

ดําเนินการโดย
1. บมจ. ดุสิตธานี
2. Philippine Hoteliers, Inc.
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
4. บ. เทวารัณย์ สปา
5. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
6. DMS Property Investment Pvt. Ltd.

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
3. Dusit Overseas Company Limited
รวมรายได้ จากบริการรับจ้ างบริหารโรงแรม
3. รายได้จากธุรกิจอาคารให้เช่า
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
1. บมจ. ดุสิตธานี
รวมรายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)
100.00
88.00
86.79
99.99
99.99
52.07

100.00
86.79
99.99

100.00
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ปี 2556
รายได้
%
38,281
0.72
21,331
0.40
14,983
0.28
22,953
0.43
25,250
0.47
46,726
0.88
169,524
3.18
4,494,519 84.31
8,575
0.16
3,000
0.06
53,013
0.99
64,588
1.21
74,493
74,493

1.40
1.40

ปี 2557
รายได้
%
35,710
0.69
16,303
0.32
10,522
0.20
10,896
0.21
27,948
0.54
57,895
1.12
159,274
3.08
4,248,469 82.10
5,907
0.11
3,000
0.06
107,202
2.07
116,109
2.24
77,537
77,537

1.50
1.50

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2558
รายได้
%
57,084 1.06
13,186 0.25
8,060 0.15
28,210 0.53
50,653 0.94
157,193 2.93
4,447,419 82.83
5,734 0.11
3,000 0.05
115,385 2.15
124,119 2.31
76,289
76,289

1.42
1.42

แบบ 56-1

ผลิตภัณฑ์ /บริการ
4. รายได้อืน ๆ

ดําเนินการโดย
1. บมจ. ดุสิตธานี (1) (2)
2. Philippine Hoteliers, Inc.
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
4. บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต& ีส์
5. บ. เทวารัณย์ สปา
6. บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
7. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
8. DMS Property Investment Pvt. Ltd.
9. Dusit Overseas Company Limited
10. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
11. วิทยาลัยดุสิตธานี
12. Dusit USA Management Inc
13. บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)
100.00
88.00
86.79
99.99
99.99
99.99
99.99
52.07
99.99
99.99
86.79
100.00
99.99

รวมรายได้ อนื ๆ
รวมรายได้ ทhงั หมด
(1)

ปี 2556
รายได้
242,578
17,769
46,686
601
574
6,266
15,421
31,475
2,167
143
333,565
697,245

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2558

ปี 2557
%
4.55
0.33
0.88
0.01
0.01
0.12
0.29
0.59
0.04
0.00
6.26
13.08

รายได้
251,444
18,108
31,075
576
184
8,688
5,453
37,368
2,520
6
377,161
732,583

%
4.86
0.35
0.60
0.01
0.00
0.17
0.11
0.72
0.05
0.00
7.29
14.16

รายได้
%
200,432 3.73
31,734 0.59
32,479 0.60
569 0.01
61 0.00
9,869 0.18
13,179 0.25
20,693 0.39
3,048 0.06
5,232 0.10
403,067 7.51
62 0.00
1,338 0.02
721,763 13.44

5,330,845 100.00

5,174,698

100.00

5,369,590 100.00

สําหรับปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 รวมส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมในอัตราร้อยละ 30.02 จํานวน 88.57 ล้านบาท 92.20 ล้านบาท และ 53.71 ล้านบาท ตามลําดับ

(2)

สําหรั บ ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 รวมส่ วนแบ่ ง กําไร (ขาดทุ น ) จากเงิ น ลงทุ น ในการร่ วมค้าใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
บ. เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต และ Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. แล้ว
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

 แยกตามโรงแรม
โครงสร้างรายได้รวมจากการดําเนินธุ รกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซึ งเป็ นรายได้รวมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ได้รับรู ้รายได้ตามสัดส่ วนการถือหุ น้
ของบริ ษทั ) ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและเครื องดืม และรายได้อืนๆ จากธุ รกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
โรงแรม

ดําเนินการโดย

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)

ดุสิตธานี กรุ งเทพ
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี พัทยา
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี มะนิลา
Philippine Hoteliers, Inc.
ดุสิตปริc นเซส เชียงใหม่
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต ีส์
ดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต ีส์
ดุสิตปริc นเซส โคราช
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต ีส์
ดุสิตธานี หัวหิ น
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิตธานี มัลดีฟส์
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
รายได้ รวมจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมทีอ ยู่ภายใต้ กลุ่มดุสิตธานี

100.00
100.00
88.00
86.79
86.79
86.79
99.99
99.99
99.99
52.07

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

รายได้ รวม ร้ อยละ รายได้ รวม ร้ อยละ รายได้ รวม ร้ อยละ
895,596 19.56
659,679 15.12
897,161
19.70
620,065 13.54
606,573 13.90
619,089
13.59
803,785 17.56
703,810 16.13
680,761
14.94
113,640 2.48
118,408
2.71
142,214
3.12
191,032 4.17
208,302
4.77
218,742
4.80
125,153 2.73
125,582
2.88
111,972
2.46
428,720 9.36
416,235
9.54
450,402
9.89
621,019 13.56
643,620 14.75
542,630
11.91
124,782 2.74
124,069
2.84
152,090
3.34
654,474 14.30
757,716 17.36
740,176
16.25
4,578,266 100.00
4,363,994 100.00
4,555,237
100.00

แบบ 56-1

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจโรงแรม
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ปั จจุบนั บริ ษทั ประกอบธุ รกิจด้านโรงแรมและให้บริ การอืนๆ ซึ งเกียวข้องกับธุ รกิจโรงแรมดังนี&
ภายใต้ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
- โรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว มี ห้องพักจํานวน 517 ห้อง แบ่งเป็ น Superior 232 ห้อง
Deluxe 138 ห้ อ ง Executive Suite 71 ห้ อ ง Club Executive Suite 36 ห้ อ ง Junior Suite (Thai Heritage Suite) 23 ห้ อ ง
Club King 12 ห้ อง Dusit Two Bedroom Suite (Princess Suite) 2 ห้ อง Rattanakosin Suite 2 ห้ อง และ Majesty Suite 1 ห้ อง
นอกจากนี& ยังให้บริ การด้านอาหารและเครื องดืม ห้องจัดเลี&ยง ห้องประชุ มและสัมมนา และสิ งอํานวยความสะดวก
อื นๆ เช่ น สระว่ายนํ&า ศูนย์บริ หารร่ างกายชื อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื อ “เทวารั ณย์ สปา” Dusit Shop
ร้านบูติกทีรวบรวมผลิตภัณฑ์ และสิ นค้านานาชนิ ด รวมทั&งสิ นค้าพื&นเมืองและของทีระลึ ก ร้านขายขนมเบเกอรี ชื อ
“Dusit Gourmet” บริ การรถ Limousine ระหว่ างโรงแรมและสนามบิ น บริ การจั ด ทั วร์ น อกสถานที บริ การ
รั บแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ บริ การรั บเลี& ยงเด็ ก บริ การตัดผม บริ การซักอบรี ด รั บส่ งไปรษณี ย ์ ให้บริ การ
โทรศัพท์ เป็ นต้น
ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างประเทศ มีท& งั นักท่องเทียว และนักธุ รกิจ มีการจัดประชุ มสัมมนา จากบริ ษทั
ในประเทศไทยและการจัดประชุ มนานาชาติ ส่ วนใหญ่ลูกค้านักท่องเทียวจะเดินทางมาในระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของ
ปี ถัดไปซึ งเป็ นช่วง High Season ส่ วนระหว่างเดือนเมษายนถึงสิ งหาคม เป็ นช่วง Low Season จะมีนกั ท่องเทียวเดินทาง
มาน้อย
โรงแรมตั&งอยู่บนที ดิ นซึ งเช่ าจากสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ โดยมีสัญญาเช่ าในช่ วงแรก เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี ตั&งแต่วนั ที 1 เมษายน 2516 ถึง วันที 31 มีนาคม 2546 บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในการต่อสัญญาเช่าทีดินได้อีก 2 ครั&ง
ครั& งละ 15 ปี โดยบริ ษ ัทได้ต่ อสั ญญาเช่ า สํ าหรั บช่ วง 15 ปี แรกโดยสั ญญามี อายุต& งั แต่ วนั ที 1 เมษายน 2546 ถึ งวันที 31
มีนาคม 2561
- โรงแรมดุ สิ ตธานี พั ทยา ตั&งอยู่ที จังหวัดชลบุ รี เป็ นโรงแรมแบบรี สอร์ ท มี ห้ องพัก จํานวน 457 ห้ อง
แบ่ งเป็ น Deluxe 304 ห้ อง Club Room 58 ห้ อง Club Grand Room 42 ห้ อง Family Suite 24 ห้ อง One Bedroom Suite 15 ห้ อง
Cabana Room 9 ห้อง Dusit Suite 3 ห้อง Royal Princess Suite 2 ห้อง นอกจากนี& ยังให้บริ การด้านอาหารและเครื องดื ม
ห้องจัดเลี& ยง ห้องประชุ มและสัมมนา และสิ งอํานวยความสะดวกอื นๆ เช่ น สนามเทนนิ ส สระว่ายนํ&า ศูนย์บริ หาร
ร่ างกาย ชื อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื อ “เทวารั ณย์ สปา” Dusit Shop ร้ านบูติกที รวบรวมผลิ ตภัณฑ์และ
สิ นค้านานาชนิ ด รวมทั&งร้ านค้าย่อยขายสิ นค้าพื& นเมื องและของที ระลึ ก ร้ านขายขนมเบเกอรี ชื อ “Dusit Gourmet”
บริ การรถ Limousine บริ การจัดทัวร์ นอกสถานที บริ การรับแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การรับเลี&ยงเด็ก บริ การ
ตัดผม บริ การซักอบรี ด รับส่ งไปรษณี ย ์ ให้บริ การโทรศัพท์ เป็ นต้น
โรงแรมตั&งอยู่บนทีดิ นซึ งเช่ าจากบริ ษทั สิ ริพทั ยา จํากัด โดยสัญญาเริ มตั&งแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึ ง
วันที 30 กันยายน 2560 อนึ ง ในเดื อนมกราคม 2549 บริ ษ ทั ได้ท าํ การต่อสั ญญาเช่ าที ดิ นล่ วงหน้าเป็ นเวลาอี ก 10 ปี
โดยได้ยกเลิ กสัญญาเช่ าที ดิ นฉบับเดิ มและทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่ ซึ งได้ทาํ การจดทะเบียนทีสํานักงานที ดิ นจังหวัด
ชลบุ รี เมื อวันที 2 กุ มภาพันธ์ 2549 สั ญญาเช่ าที ดิ นฉบับใหม่ มี อายุสั ญญาตั&งแต่ วนั ที 1 มกราคม 2549 ถึ งวันที 31
ธันวาคม 2570
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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ภายใต้ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ ตีสh ์ จํากัด (มหาชน)
- โรงแรมดุ สิตปริr นเซส เชี ยงใหม่ ตั&งอยู่บริ เวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว
มีหอ้ งพักจํานวน 198 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื องดืม ห้องประชุมและบริ การจัดเลี&ยง
- โรงแรมดุ สิตปริr นเซส ศรี นคริ นทร์ ตั&งอยู่บริ เวณถนนศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว
มีหอ้ งพักจํานวน 198 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื องดืม ห้องประชุมและบริ การจัดเลี&ยง
- โรงแรมดุสิตปริr นเซส โคราช ตั&งอยูท่ ีจังหวัดนครราชสี มา เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพัก จํานวน 186 ห้อง
ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื องดื ม ห้องประชุ มและบริ การจัดเลี& ยง มี สปาในเครื อโรงแรมดุ สิ ตปริc นเซส ภายใต้ชื อ
“นํ&าสปา”
ภายใต้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษทั ดุ สิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99 วัตถุ ประสงค์
ในการจัดตั&งบริ ษ ัทขึ& นเพื อประกอบกิ จการโรงแรมเพื อรองรั บการบริ หารจัดการทรั พย์สิ นของกองทุ นรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุ สิตธานี โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เช่ าโรงแรม 3 แห่ ง ได้แก่ โรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
โรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี ที
เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิn (Freehold) ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ และสิ ทธิ การเช่ า
(Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มาเพือดําเนินการ
ภายใต้ กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
วัน ที 21 ธั น วาคม 2553 บริ ษั ท ได้ จ ั ด ตั& งกองทุ น รวมอสั งหาริ มทรั พ ย์ แ ละสิ ทธิ การเช่ าดุ สิ ตธานี
ซึ งมีขนาด 4,094 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้ลงทุ นในกองทุนรวมโดยถื อหน่ วยลงทุ นร้ อยละ 30.02 เมือวันที 24 ธันวาคม 2553
บริ ษั ท ได้ โอนกิ จการของโรงแรมดุ สิ ตธานี ลากู น่ า ภู เก็ ต โรงแรมดุ สิ ตดี ทู เชี ยงใหม่ และจดสิ ทธิ การเช่ า
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ให้กบั กองทุนรวม
- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั&งอยูท่ ีอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็ นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่ วมสมัยมี
ห้องพักจํานวน 226 ห้อง และวิลล่าส่ วนตัวจํานวน 28 หลัง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื องดืม ห้องประชุมและการ
จัดงานสําหรับแขกผูเ้ ข้าพักในโรงแรม บริ ษทั ได้เข้าซื& อกิ จการโรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดยวิธีการประมูลจาก
บริ ษ ทั ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) เป็ นเงิ นลงทุ นรวมทั&งสิ& นมูลค่ า 2,715 ล้านบาท และได้โอน
กิจการดังกล่าวให้กองทุนรวมเมือวันที 24 ธันวาคม 2553
- โรงแรมดุ สิ ตดี ทู เชี ยงใหม่ ตั&งอยู่บริ เวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชี ยงใหม่ มี ห้ องพักทั&งสิ& น 131 ห้ อง
ภายใต้บรรยากาศและสิ งอํานวยความสะดวกทีทันสมัย แต่ยงั คงไว้ซึงความเป็ นไทย
- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิ ทธิ การเช่ า) ตั&งอยู่ทีอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เป็ นโรงแรมแบบรี สอร์ ท มี
ห้องพักจํานวน 296 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื องดื ม ห้องประชุ มและการจัดงานสําหรับแขกผูเ้ ข้าพักใน
โรงแรม และแขกทัวไป
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ภายใต้ Philippine Hoteliers, Inc.
เป็ นบริ ษทั ทีจัดตั&งในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เป็ นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิ ลา ตั&งอยูก่ ลาง
กรุ งมะนิ ลาในเขต Makati City มีห้องพักจํานวน 538 ห้อง แบ่งเป็ น Deluxe 406 ห้อง Grand Room 62 ห้อง Club Room 44
ห้ อง Corner Room 23 ห้ อง Ambassador Suite 2 ห้ อง Presidential Suite 1 ห้ อง นอกจากนี& ยังให้ บริ การด้านอาหารและ
เครื องดืม ห้องจัดเลี&ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ งอํานวยความสะดวกอืนๆ เช่น สระว่ายนํ&า ศูนย์บริ หารร่ างกายชื อ
“DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื อ “เทวารัณย์ สปา ” ร้านค้าย่อยขายสิ นค้าพื&นเมือง และของทีระลึก ร้านขายขนมเบ
เกอรี ชื อ “Dusit Gourmet” บริ การรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิ น บริ การจัดทัวร์ นอกสถานที บริ การรั บ
แลกเปลี ยนเงิ นตราต่างประเทศ บริ การรับเลี&ยงเด็กทารก บริ การตัดผม บริ การซักอบรี ด รับส่ งไปรษณี ย ์ ให้บริ การโทรศัพท์
บริ การดูแลรถ (Valet Service) บริ การทางการแพทย์ (Medical Clinic) เป็ นต้น
ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited
เป็ นบริ ษ ัทที จัดตั&งในสาธารณรั ฐมัลดี ฟส์ เป็ นเจ้าของและประกอบกิ จการโรงแรมดุ สิ ตธานี มัลดี ฟส์
ตั&งอยู่ที เกาะ Mudhdhoo สาธารณรั ฐมัลดี ฟส์ มี วิลล่ า จํานวน 94 วิลล่ า แบ่ งเป็ น Beach Villa 36 หลัง Water Villa 29 หลัง
Ocean Villa 20 หลัง Family Beach Villa 5 หลัง Ocean Pavilion 2 หลัง และ Beach Residence 2 หลัง นอกจากนี& ยังให้
บริ การด้ า นอาหารและเครื องดื ม และสิ งอํ า นวยความสะดวกอื นๆ เช่ น สระว่ า ยนํ& า ศู น ย์ กี ฬาทางนํ& า
ศูนย์บริ หารร่ างกายชือ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื อ “เทวารัณย์ สปา” ร้านค้าย่อยขายสิ นค้าพื&นเมืองและของ
ทีระลึก บริ การเครื องบินนํ&า (Seaplane) ระหว่างสนามบินมาเล่และโรงแรม
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส ํ าคัญ
- การบริ หารจัดการรายได้
1. ปรับบทบาทผูอ้ าํ นวยการของโรงแรมในการบริ หารรายได้ เพื อมุ่งเน้นสร้ างรายได้และผลกําไร
ให้แก่บริ ษทั โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื องทักษะการบริ หารจัดการรายได้แบบก้าวหน้า (Advanced
Revenue Management Skills Workshop) ในเดื อนมกราคม 2558 สําหรั บผูจ้ ดั การทัวไป เพือให้มีความเข้าใจและ
สนับสนุนการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. แต่งตั&งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารรายได้เพือสนับสนุ นการเปิ ดโรงแรมแห่ งใหม่ ได้แก่ โรงแรมดุ สิต
ธานี กวม โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี และโรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ รวมถึงโรงแรมดุสิตธานี มลั ดีฟส์ ซึ งแสดงให้
เห็ นถึ งการเติบโตของดัชนี ส่วนแบ่งการตลาด (RGI) อีกทั&ง ให้เป็ นผูผ้ ลักดันการใช้สือออนไลน์มากขึ&น อาทิ
hotelcombined.com metasearch และ JTB dynamic pricing แล ะ Hotel Quickly Mobile App เพื อที จะเพิ ม
รายได้จากการขายห้องพัก
3. ปรับปรุ งเว็บไซต์ของดุ สิต อินเตอร์ เนชันแนล ซึ งแล้วเสร็ จในเดื อนกรกฎาคม ในการนี& อัตราการ
จองห้ อ งพัก ผ่า นเว็บ ไซต์ www.dusit.com เติ บ โตร้ อ ยละ 19 และรายได้จ ากการจองห้ อ งพัก ผ่านช่ อ งทาง
ดัง กล่ า วเติ บ โตร้ อ ยละ 28 เป็ นผลมาจากการจัด กิ จ กรรมการตลาดผ่า นสื อดิ จิ ต อลที เพิ มขึ& น และการเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการเนื&อหา
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4. มุ่งเน้นกลยุทธ์ การแบ่งส่ วนตลาด ดําเนิ นตามแนวทางของส่ วนกลาง ส่ งผลให้กลุ่มธุ รกิ จที สําคัญเติบโต
มากกว่าปี 2557 ดังนี&
 กลุ่มองค์กร – จํานวนห้องพักทีขายได้เพิมขึ&นร้อยละ 6 และรายได้เพิมขึ&นร้อยละ 26
 ธุ รกิจ E-Commerce – จํานวนห้องพักทีขายได้เพิมขึ&นร้อยละ 19 และรายได้เพิมขึ&นร้อยละ 15
 ธุ รกิจกลุ่ม – จํานวนห้องพักทีขายได้เพิมขึ&นร้อยละ 32 และรายได้เพิมขึ&นร้อยละ 42
5. บริ หารจัดการชื อเสี ยงของโรงแรมผ่าน ReviewPro โดยเน้นการยกระดับ Global Guest Index ซึ งเป็ นหลัก
สําคัญในการสนับสนุ นข้อมูลให้ก ับฝ่ ายปฏิ บตั ิ ก ารเพื อปรับ ปรุ งพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การอย่างต่อเนื อง
จัดอันดับคะแนนความนิ ยมของการใช้บริ การโรงแรม โดยให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็ นผ่านสื อออนไลน์ ได้แก่
Review Sites โดย Trip Advisor และตัวแทนให้บริ การท่องเทียวออนไลน์ (Online Travel Agencies)
- E-Business
1. เปิ ดตัวเว็บไซต์ www.dusit.com ในเดือนกรกฎาคม 2558 ด้วยการออกแบบใหม่และปรับปรุ งเนื& อหา
สามารถเลื อกอ่านได้ 5 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน ญีปุ่ น อาหรับและอังกฤษ การจัดการและควบคุมเนื&อหาดังกล่าว
เป็ นกรรมสิ ท ธิn ของบริ ษ ัท คาดว่า จะมี ผูเ้ ยียมชมและจองห้ องพัก ผ่านการทําตลาดสื อดิ จิตอลเพิมขึ& นอย่าง
ต่อเนือง
2. เริ มการใช้รหัส เฉพาะของเครื อข่ายดุ สิต อิ นเตอร์ เนชันแนล “DW” ผ่านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ระบบ GDS (Global Distribution System: GDS) ในเดื อนมิ ถุนายน 2558 โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อแสดงข้อมู ล
โรงแรมที พัก ทั&งหมดของดุ สิ ต อิ น เตอร์ เนชันแนล โดยตรงจากระบบ GDS ที เชื อมโยงไปยังระบบ TMCs
(Travel Management Company: TMC)
3. รวมสื อสังคมเข้าไปอยู่ใน E-Business และประสานงานในการจัดการเนื& อหา เพือทําการตลาดผ่าน
สื อดิ จิตอลให้มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การจัดแคมเปญผ่านช่ องทาง Facebook และการให้แสดงความคิดเห็ นทาง
ออนไลน์
4. จัดตั&งศูนย์ภาษาจีนเมือเดือนพฤษภาคม 2558 เพือดําเนิ นการแปลภาษา ตอบข้อซักถามของลูกค้าให้
โหลดข้ อ มู ล ในการจองที พัก ผ่ า นระบบออนไลน์ รวมถึ ง ยื น ยัน การจองเป็ นภาษาจี น เพื อเสริ มสร้ า ง
ประสบการณ์ทีดีให้กบั ผูเ้ ข้าพัก
5. จัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการเพือฝึ กอบรมให้พนักงานมีความรู ้ เกียวกับโรงแรม และการจัดการเนื& อหา
บนเว็บไซต์ เพือให้เกิดความเข้าใจด้านการตลาดผ่านสื อดิจิตอล การจําหน่ายห้องพักผ่านระบบออนไลน์ และ
การบริ หารความคิดเห็นในระบบออนไลน์
6. การใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านสื อดิจิตอลช่วยผลักดันให้เกิดธุ รกรรมออนไลน์ การเข้าเยียมชมเว็บไซต์
เพิมขึ&น และปรับปรุ งขีดความสามารถของเครื องมือค้นหา ซึ งส่ งผลให้อตั ราเข้าชมเว็บไซต์ www.dusit.com
เพิมขึ&นเป็ นสองเท่า และจํานวนการซื&อขายทางออนไลน์เพิมขึ&น
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- ฝ่ ายขายระดับนานาชาติ
1. จัดตั&งสํานักงานขายภูมิภาค (Regional Sales Office: RSO) แห่ งใหม่ ทีเมืองริ ยาดในเดือนพฤษภาคม
2558 เพือขยายการขายให้ครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกกลาง และมุ่งเป้ าไปยังตลาดซาอุดีอาระเบีย
2. ว่าจ้างผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขายชาวเกาหลี จํานวน 1 คน สังกัดสํานักงานขายนานาชาติทีกรุ งเทพฯ
ตั&งแต่เดื อนมิถุนายนปี นี& โดยในปี 2559 มุ่งเน้นขยายตลาดนักท่องเที ยวเกาหลี เพือผลักดันธุ รกิ จโรงแรมให้
เติบโต โดยเฉพาะทีกวม และมัลดีฟส์ ซึ งเป็ นจุดหมายการท่องเทียวยอดนิยม สําหรับชาวเกาหลี
3. บริ ษทั มีแผนที จะแต่งตั&งตัวแทนขายภายในไตรมาสที 1 ปี 2559 เพือพัฒนาตลาดออสเตรเลี ยและ
นิ วซี แลนด์ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือสร้างการเติบโตส่ วนแบ่งของตลาดทีมัลดีฟส์ มะนิ ลา และโรงแรมไทยใน
เครื อ ดุ สิ ต ในส่ ว นกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที ยวที เดิ น ทางมาพัก ผ่ อ น กลุ่ ม ประชุ ม สั ม มนาและการจัด นิ ท รรศการ
(กลุ่มไมซ์)
4. จํา นวนห้ อ งพัก ที ขายได้ ข องสํ า นั ก งานขายภู มิ ภ าคเพิ มขึ& นร้ อ ยละ 123 เมื อเที ย บกับ ปี ก่ อ น
การแข่งขันทางธุ รกิ จในตลาดเกิ ดใหม่ในแต่ละภูมิภาคจะรุ นแรงเพิมขึ&น รวมถึ งการครอบคลุ มพื&นทีในเมือง
ใหญ่ทีมีศกั ยภาพในประเทศจีน เช่นเดียวกับภูมิภาคอินโดจีน
5. สํานักงานขายนานาชาติและสํานักงานขายภูมิภาคยังคงกระชับความสัมพันธ์ทีดี กบั คณะกรรมการ
การท่ อ งเที ยว สายการบิ น และพั น ธมิ ต รเชิ งกลยุ ท ธ์ อย่ า งต่ อ เนื อง เพื อสร้ า งความแข็ ง แกร่ งใน
แบรนด์ดุสิ ตให้เป็ นที รู ้ จกั มากขึ&น ส่ งผลให้ยอดขายและการรั บ รู ้ ในแบรนด์ผ่านกิ จกรรมความร่ วมมื อทาง
การตลาดเพิมขึ&น และทําการส่ งเสริ มการขายร่ วมกันในกลุ่ม โดยเฉพาะโรงแรมแห่งใหม่ของบริ ษทั
6. ด้ ว ยธุ ร กิ จ การประชุ ม สั ม มนาและการจัด นิ ท รรศการเพิ มขึ& นจากร้ อ ยละ 15 เป็ นร้ อ ยละ 20
บริ ษทั จะยังคงมุ่งเน้นการเติบโตในตลาดนี& ด้วยการเพิมบุคลากรสําหรับสํานักงานขายนานาชาติและภูมิภาค
เพื อสนองความต้อ งการของกลุ่ ม เป้ าหมาย โดยเฉพาะอย่า งยิ งที กวม ซึ งจะเปิ ดศู น ย์ก ลางการประชุ ม
เพือพัฒนาธุ รกิจทีสําคัญนี&ต่อไป
7. การจัดงานเทรดโชว์และโรดโชว์ จะมุ่งตรงตลาดเป้ าหมาย บนพื&นฐานธุ รกิ จโรงแรมทีมีศกั ยภาพ
เพือสร้ างความมันใจในผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายและการตลาด (DOSMs) และ
ผูจ้ ดั การทัวไป (GMs) จะได้รับการสนับสนุนในการจัดงานสําหรับตลาดทีมีความสําคัญหรื อมีศกั ยภาพ
- การทําการตลาดเพือ ส่ งเสริมความภักดีในแบรนด์
1. โปรแกรม Dusit Gold ทีได้ปรับโฉมใหม่ เปิ ดตัวในเดือนพฤษภาคม 2558 ด้วยการจัดตั&งศูนย์บริ การ
และสายด่วนสําหรับสมาชิก โดยโปรแกรมใหม่น& ีจะมอบผลประโยชน์เพิมขึ&นให้แก่สมาชิกโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือให้ผูเ้ ข้าพักมีความภักดี ต่อแบรด์ดุสิตและสร้างรายได้ให้เติบโตขึ&น สมาชิ กเพิมขึ&นถึงร้ อยละ 87 นับตั&งแต่
วันเปิ ดตัวใหม่ เป้ าหมายในปี 2559 คือ การเพิมจํานวนสมาชิ กเป็ นสองเท่า การใช้ระบบ CRM ให้ครอบคลุ ม
มากขึ&น และใช้เครื องมือทางการตลาด เพือเพิมการใช้จ่ายของสมาชิ ก เว็บไซต์ Dusit Gold เริ มเปิ ดให้ใช้บริ การ
ในเดือนมกราคม เพือให้สมาชิกลงทะเบียนและจัดการข้อมูลบัญชีออนไลน์ดว้ ยตนเอง
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2. ปรับแบรนด์ดุสิตปริc นเซสให้ทนั สมัย โดยกําหนดเป็ น “Welcoming, Efficient, Affordable” ซึ งอยู่
ในตลาดระดับกลาง โดยเสนอผลิ ตภัณฑ์ทีไม่หรู หราแต่คุม้ ค่ากับราคา และมีการปรับเปลียนภาพลักษณ์ และ
การบริ การ ให้มีทิศทางทีชัดเจน เพือสร้างความมันใจต่อนักลงทุน
3. โรงแรมในเครื อ ทุ ก แห่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ โ ปรแกรม Corporate Dusit Stars ในการพัฒ นา
โปรแกรมการจองให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ&น และเน้นตลาดเฉพาะเพือจูงใจสมาชิกจองห้องพักมากขึ&น
4. โปรแกรม Dusit Wine & Dine ซึ งบริ หารจัดการโดย Promark จะถู กโอนไปยังโรงแรมดุ สิ ตธานี
กรุ งเทพฯ เมือสัญญาสิ& นสุ ดในเดื อนมกราคม 2559 เพือบริ หารและปรับปรุ งการทํากําไรในส่ วนอาหารและ
เครื องดืมของโรงแรมให้ดียงขึ
ิ &น
5. เอกสารการขายได้รับ การออกแบบใหม่ เช่ น หนังสื อรวบรวมข้อมู ล โรงแรมในเครื อ แผ่น พับ
โฆษณาของการประชุ มสัมมนาและการจัดนิ ทรรศการ ข้อมูลโรงแรมในรู ปแบบ 4 ภาษา ได้แก่ ญีปุ่ น รัสเซี ย
จีน และอังกฤษ รวมถึงการปรับปรุ งแผ่นพับโฆษณา Dusit Gold
6. ปั จจุบนั วิดีโอของส่ วนกลางได้มีการปรับปรุ ง และแปลหลายภาษา เพือนําเสนอต่อกลุ่มเป้ าหมายที
แตกต่างกัน ขณะนี& อยู่ในระหว่างทําให้เป็ นปั จจุ บนั มากขึ&น โดยรวมโรงแรมใหม่ และหน่ วยงานธุ รกิ จอื นๆ
เพือให้เป็ นข้อมูลทีสมบูรณ์
- การประชาสั มพันธ์ /การสื อสารการตลาด
1. มี ก ารแต่ ง ตั&ง ตัว แทนประชาสั ม พัน ธ์ ร ายใหม่ ที ดู ไ บ เพื อส่ ง เสริ ม แบรนด์ ดุ สิ ต และโรงแรม
ในตลาดกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรี ความร่ วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC)
2. เพื อสร้ า งแบรนด์ ดุ สิ ต ให้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง และเปิ ดตัว โรงแรมดุ สิ ต ธานี กวม ให้ เป็ นที รู ้ จ ัก
นายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก และผูจ้ ดั การทัวไปของโรงแรมดุสิตธานี กวม และโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้มีการ
นําเสนอสื อ ซึ งจัดขึ&นในเดือนสิ งหาคม ทีโรงแรมเดอะ ปริc นซ์ โตเกียว ซึ งมีกลุ่มสื อมวลชนเข้าร่ วมจํานวน 50
ราย เช่น Yahoo News และ Nikkei และ Japan Times
3. โรงแรมดุสิตธานี กวม ได้รับการส่ งเสริ มจากสื อต่างๆ รวมถึ งกลุ่มสื อมวลชนญีปุ่ น ซึ งสนับสนุ น
โดย UA ผ่านตัวแทนประชาสั ม พันธ์ Tokyo RSO รวมถึ ง Celebrity ที ถ่ ายภาพแฟชันในรู ป แบบ Exclusive
จํานวน 20 หน้า ซึ งตีพิมพ์ในนิตยสารชือดัง พลอยแกมเพชร
4. นายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก ให้สัมภาษณ์กบั ช่อง CNN ในหัวข้อ “Road to Asean” ออกอากาศเมือเดือน
พฤศจิกายน 2558 มีผเู ้ ข้าชมจํานวน 15.4 ล้านคน เป็ นการส่ งเสริ มธุ รกิจโรงแรมและด้านการศึกษา
5. ในภูมิภาคยุโรป ได้มีการตีพิมพ์บทความในรู ปแบบสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์ รวมถึงนิ ตยสาร
OK! และ Business Traveller ฯลฯ นอกจากนี& โรงแรมดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ มีผูต้ ิ ดตามสื อออนไลน์ เป็ นจํานวน
มากถึง 1.4 ล้านคน
6. สื อรัสเซี ยเป็ นเจ้าภาพจัดงานในเดื อนตุลาคม เพือส่ งเสริ มธุ รกิจโรงแรมของไทย โดยมีการตีพิมพ์
ทั&งสื อสิ งพิมพ์ทีเกียวกับสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคและสื อทางการค้า อาทิ Cosmopolitan และ ELLE และ TTG
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7. ผลัก ดัน แบรนด์ ใ ห้ เป็ นที รู ้ จกั ในตลาดหลัก ของบริ ษ ัท โดยจะแต่ งตั&ง หุ ้ น ส่ วนประชาสั ม พัน ธ์
แห่ งใหม่ ทีประเทศเกาหลี และญีปุ่ น ในปี 2559 เพือประชาสัมพันธ์แบรนด์ดุสิตให้เป็ นทีรู ้ จกั ในประเทศจีน
ด้วยการจัดงานอิ เวนท์ที เชื อมโยงกับ งานโรดโชว์ รวมถึ งการเป็ นเจ้าภาพจัดงานพบปะสื อมวลชนในช่ วง
ไตรมาสที 2
8. จั ด แคมเปญ สื อออนไลน์ เ พื อส่ งเส ริ มโรงแรมแห่ งให ม่ เช่ น โรงแรมดุ สิ ตธานี กวม
โรงแรมดุ สิตธานี กระบี บี ช รี สอร์ ท โรงแรมดุ สิตดี ทู ภูเก็ต รี สอร์ ท และโรงแรมดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ รวมถึ ง
Dusit Gold ในการนี& ชาวต่างชาติได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื อออนไลน์ เพิมขึ&นร้อยละ 22 จากปี 2557 และการ
แสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นช่ อ งทาง Facebook ของดุ สิ ต อิ น เตอร์ เนชั นแนล มี จ ํา นวนเพิ มขึ& นถึ ง 121,070
ความคิดเห็น
- การร่ วมมือทางการตลาดและการโฆษณาส่ วนกลาง
1. ทําการตลาดกับคู่คา้ สายการบินโดยใช้โปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) เพือสร้างยอดการ
จองห้องพัก รวมถึงการใช้คะแนนไมล์สะสมแลกเป็ นห้องพักจากสายการบิน Thai Airways และ Bangkok
Airways เป็ นต้น
2. ประสบความสําเร็ จในการเข้าใช้โปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) กับสายการบิน Hainan
Airways ทําให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูล Frequent Flyer Program ในการสร้างแคมเปญ
การตลาดผ่านทางคู่คา้ เพือส่ งเสริ มการขายห้องพัก อาหารและเครื องดืม และการสมัครเป็ นสมาชิก Dusit Gold
3. จัดแคมเปญทางการตลาดร่ วมกับ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และสายการบิน Bangkok
Airways ในแนวคิด “Paradise in Maldives” เพือสร้างแบรนด์ให้เป็ นทีรู ้จกั และส่ งเสริ มการขายโรงแรมดุสิต
ธานี มัลดีฟส์ ผ่านการโฆษณาบนป้ ายบนทางด่วน และการส่ งข้อมูลส่ งเสริ มการขายให้ลูกค้าทางอีเมล์ (EDM)
ไปยังฐานข้อมูลจํานวน 250,000 ราย การทําการตลาดในรู ปแบบสื อออนไลน์ผา่ นช่องทาง Facebook และ Line
ส่ งผลให้มียอดผูต้ ิดตามถึง 7,050,000 ราย และได้รับการสนับสนุนให้ลงโฆษณาบนจอตูเ้ อทีเอ็มของธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 5,000 ตู ้ ในกรุ งเทพฯ
4. เป็ นพันธมิตรกับ UnionPay Global ซึ งมีผถู ้ ือบัตรจํานวน 18 ล้านคน และครอบคลุมกว่า 400 สาขา
ทัวโลก ตั&งแต่เดือนมกราคม 2559 เพือส่ งเสริ มการจองห้องพักโรงแรมในเครื อดุสิต รวมถึง Dusit Gold ให้แก่
สมาชิกในจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
5. ร่ วมทําการส่ งเสริ มการตลาดกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ภายใต้แคมเปญ “Asian Yearend Campaign”
ซึ งเป็ นโอกาสในการส่ งเสริ มธุ รกิ จด้านโรงแรม ผ่านข่าวสารการตีพิมพ์ และเว็บไซต์ในประเทศไทย ฮ่องกง
และสิ งคโปร์
6. ยกระดับและเสริ มสร้างคุ ณค่าให้แบรนด์ โดยดุสิต อินเตอร์ เนชันแนล เป็ นผูส้ นับสนุ นการเปิ ดตัว
ศูนย์การค้า The EM District ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2558 ถือเป็ นโอกาสในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื อสิ งพิมพ์
ต่างๆ อาทิ หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ บางกอกโพสต์ เดอะ เนชัน บีเค และนิตยสารกูรู
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7. การโฆษณามุ่งเน้นให้แบรนด์ดุสิตเป็ นทีรู ้จกั โดยผ่านช่องทางโฆษณาในรู ปแบบใหม่ทีเมืองไนโรบี
และจังหวัดกระบี สร้างแคมเปญโฆษณาทั&งแบบ Online และ Offline เพือเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในตลาด
ต่างประเทศ ได้แก่ ตะวันออกกลาง จีน ญีปุ่ น เกาหลี
- สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมืองท้ องถิน
เหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมื องในปี 2557 ทําให้เศรษฐกิ จไทยยังคงอยู่ในสภาวะที ไม่สามารถ
คาดการณ์ ไ ด้ อย่างไรก็ ตาม ในช่ วงไตรมาส 3 ของปี 2558 เศรษฐกิ จเริ มดี ข& ึ น การส่ งออกขยายตัวมากกว่า
อุปสงค์ภายในประเทศ อัตราการเติบโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในช่ วง 6 เดื อนแรกของปี
2558 ขยายตัวร้อยละ 2.5 เป็ นผลมาจากโครงการลงทุนโครงสร้ างพื&นฐานขนาดใหญ่และความมันคงทางการ
เมืองทีดีข& ึน อย่างไรก็ตาม อัตราเฉลียการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2558-2562 ประมาณไว้ทีร้อยละ 3.6 ซึ งยังคง
ตํากว่าทีคาดการณ์ไว้
การใช้จ่ายของชาวยุโรปและสหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นสัดส่ วนทีมากทีสุ ดในตลาดไทย แต่หากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จในภูมิภาคดังกล่าวมีปัญหา จะส่ งผลกระทบต่อการท่องเทียวในประเทศไทย ในทางตรงกันข้าม
ค่าเงิ นบาทอ่อนตัวมากที สุ ด ในเดื อนพฤศจิกายน 2558 เมื อเที ยบกับค่าเงิ นดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา จะช่ วยให้
นักท่องเทียวมีอาํ นาจใช้จ่ายมากขึ&น
นักท่องเทียวจีนเดินทางมาประเทศไทยคิดเป็ นร้อยละ 17 เป็ นประโยชน์ต่อการค้าในท้องถิน และเป็ น
ทีน่ าสังเกตว่า การชะลอตัวทางการค้าของจีนส่ งผลกระทบโดยตรงมายังเศรษฐกิจไทย นอกจากนี& อ้างอิงจาก
ดัชนี Global Muslim Index 2015 ประเทศไทยเป็ นประเทศที นักท่องเที ยวชาวมุสลิ มเดิ นทางท่องเที ยว เป็ น
อันดับที 2 การท่องเที ยวของไทยจึ งได้จดั แคมเปญ Muslim Friendly Destination ขึ&น เพือดึ งดู ดนักท่องเที ยว
ชาวมุสลิม
นั ก ท่ อ งเที ยวที เดิ น ทางมาประเทศไทยในช่ ว งมกราคมถึ ง กรกฎาคม 2558 เพิ มสู งร้ อ ยละ 30
เมื อเที ย บระยะเวลาเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น อย่างไรก็ ต าม นัก ท่ องเที ยวชาวรั ส เซี ย มี อตั ราลดลงถึ งร้ อยละ 50
อยูท่ ี 506,000 คน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 เนืองจากการล่มสลายของสกุลเงินรู เบิล
ในส่ วนของภาคสาธารณู ปโภค ปั จจุบนั สนามบิ นนานาชาติ อู่ตะเภา-ระยอง-พัทยา ปรับเปลี ยนเป็ น
สนามบินเพือการพาณิ ชย์ในเดือนมิถุนายน 2558 สายการบินแอร์ เอเชี ย ซึ งเป็ นสายการบินต้นทุนตําได้ขยาย
เส้นทางบินใหม่จากอู่ตะเภาไปทีจีน คาดว่า มีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีจะใช้บริ การ ประมาณ 3 ล้านคน ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 โดยท่าอากาศยานไทย เทียวบินต่างประเทศของสายการบินทัวไปเติบโตร้อยละ 13.7 ในขณะที
เทียวบินต่างประเทศของสายการบินต้นทุนตําเติบโตร้อยละ 19.6
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 อัตราเฉลียรายได้ต่อห้องพักพร้อมขาย (Revenue Per Available Room:
RevPAR) ของไทยอยูท่ ี 2,789 บาท เพิมขึ&นร้อยละ 18.4 เมือเทียบกับปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็ นผลมาจาก
การเพิมขึ&นร้ อยละ 9 ของอัตราเข้าพัก ส่ งผลให้อตั ราเข้าพักเป็ นร้ อยละ 74.7 อย่างไรก็ตาม ราคาห้องพักโดย
เฉลี ย (Average Daily Rate: ADR) ลดลงร้ อยละ 2.8 หรื อ ลดลงอยู่ที 3,728 บาท จากการเปิ ดเผยข้อมู ล ของ
STR Global ในช่ ว ง 6 เดื อ นแรกของปี 2558 พบว่า โรงแรมในกรุ ง เทพฯ มี อ ัต ราเข้า พัก สู ง สุ ด อยู่ใ นช่ ว ง
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ร้ อ ยละ 38.7-76.0 และอัต ราเฉลี ยรายได้ต่ อ ห้ อ งพัก พร้ อ มขายสู ง สุ ด อยู่ที ร้ อ ยละ 46.1 คิ ด เป็ น 2,491 บาท
นอกจากนี& ราคาห้องพักโดยเฉลียทีเกาะสมุย มีอตั ราสู งทีสุ ด อยูท่ ี 8,479 บาท ต่อคืน ในขณะทีราคาห้องพักโดย
เฉลียทีเชียงใหม่มีอตั ราตําทีสุ ด อยูท่ ี 3,182 บาท
2009-2015

ทีมา:www.focus-economics.com

แผนภาพด้านบนแสดงถึงจํานวนนักท่องเทียวทีเข้ามาในประเทศไทย (ล้านคน) โดยมีผลกระทบต่างๆ ดังนี&
 ปี 2552: เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองบางพื&นทีในกรุ งเทพฯ ในช่วงวันที 11-12 เมษายน
 ปี 2553: เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองบริ เวณแยกราชประสงค์ ในวันที 19 พฤษภาคม
 ปี 2554: เกิดอุทกภัยบริ เวณภาคกลางของประเทศไทยและบางพื&นทีในกรุ งเทพฯ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
 พฤศจิกายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557: เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและมีการประกาศใช้
กฎอัยการศึก เมือวันที 20 พฤษภาคม 2557
 ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 จํานวนนักท่องเทียวทีเข้ามาในประเทศลดลงร้อยละ 10.28 หรื อลดลง
2 ล้านคน เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายการท่องเทียว
เริ มฟื& นตัวขึ&น
 ในช่ วง 2 ไตรมาสแรก ของปี 2558 เป็ นช่ วงเริ มต้นที ดี ของปี จํานวนนักท่องเที ยวที เข้ามาในประเทศ
เพิ มขึ& นอย่างต่ อเนื องถึ ง ไตรมาส 3 แต่ ในเดื อนกัน ยายนและตุ ล าคมจํานวนนัก ท่ องเที ยวที เข้ามาใน
ประเทศเพิมขึ&นเล็กน้อย
 วันที 17 สิ งหาคม 2558 เกิดเหตุการณ์วางระเบิดบริ เวณศาลพระพรหมเอราวัณ กรุ งเทพฯ มีผเู ้ สี ยชีวติ กว่า 20 ราย
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ปั จจัยด้านลบข้างต้นส่ งผลกระทบต่อจํานวนนักท่องเทียว อย่างไรก็ตาม นักท่องเทียวยังคงสนใจทีจะท่องเทียว
ในประเทศไทย
ปริ มาณการให้บริ การห้องพักและอัตราการเข้าพักแต่ละโรงแรม มีดงั นี& :
โรงแรม
ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
ดุสิตธานี พัทยา
ดุสิตธานี มะนิลา
ดุสิตธานี มัลดีฟส์
ดุสิตปริc นเซส เชียงใหม่
ดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์
ดุสิตปริc นเซส โคราช
ดุสิตธานี หัวหิน
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

บริษัท

จํานวนห้ อง

บมจ.ดุสิตธานี
บมจ.ดุสิตธานี
Philippine Hoteliers, Inc.
DMS Property Investment Private Limited
บมจ.ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
บมจ.ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
บมจ.ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิต แมนเนจเม้นท์

517
457
538
94
198
198
186
296
131
254

2555
64.42
65.18
75.29
35.30
63.66
71.17
71.19
66.90
63.79
81.21

จําวนเข้ าพัก (%)
2556 2557
66.43 47.39
74.87 68.55
70.35 78.61
60.03 65.67
83.72 84.71
73.35 74.73
72.65 72.44
68.24 62.68
71.73 73.58
75.79 78.65

2558
76.89
74.11
74.87
63.47
92.21
74.93
57.27
67.63
84.12
67.33

(ข) สภาพการแข่ งขัน
การเข้ามาในประเทศไทยของชาวต่างชาติ
นักท่องเทียวเข้ามาในเมืองไทยเพิมขึ&นเป็ น 2,549,460 คน ในเดือนพฤศจิกายน จากจํานวน 2,228,800 คน ใน
เดือนตุลาคม 2558 ทั&งนี& จํานวนเฉลียของนักท่องเทียวทีเข้าประเทศ จากปี 2540 จนถึงปี 2558 เท่ากับ 1,235,287 คน
โดยตามสถิติจาํ นวนสู งสุ ด คือเดือนธันวาคม 2557 เท่ากับ 2,841,330 คน และจํานวนตําสุ ด คือเดือนพฤษภาคม 2546
เท่ากับ 399,600 คน
การแข่ งขัน
- ปัจจัยภายใน
โรงแรมแต่ละแห่ งได้กาํ หนดกลุ่มการแข่งขันกันระหว่างโรงแรมทีอยูใ่ นประเภทและระดับเดี ยวกัน และมี
ทําเลใกล้เคียงกัน เพือทีจะได้ทาํ การวัดผลการดําเนิ นการในด้านอัตรารายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อจํานวนห้องพักทีมีอยู่
ในโรงแรมทั&งหมด (RevPAR) การเข้าถึงตลาด และอัตราค่าห้องพักโดยเฉลีย
ตัวชี& วดั ผลการดําเนิ นงาน (KPIs) ของแต่ละโรงแรม คือการถูกจัดอันดับตามกลุ่มการแข่งขัน ภายใต้ตวั วัดผล
สามตัวข้างต้น โดยเปรี ยบเที ยบเป็ นจํานวนร้ อยละที เปลี ยนแปลงในช่ วงเวลาที ผ่านมา ซึ งต้องมี การติดตามผลแบบ
รายวันและรายเดื อน เพือรายงานต่อสํานักงานส่ วนกลาง วิธีดงั กล่ าวทําให้การติ ดตามผลการดําเนิ นงานของแต่ละ
โรงแรมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและชัดเจน และผลการดําเนิ นการนี& มีการพิสูจน์โดยข้อมูล STR Global (STR Global คื อ
หน่วยงานทีรายงานสถิติในธุ รกิจโรงแรมทัวโลก เป็ นสถาบันทีได้รับความเชือถือในอุตสาหกรรมท่องเทียว)
ริ เริ มนํา Global Review Index มาใช้ในการบริ หารจัดการชื อเสี ยงของแต่ละโรงแรมในสังคมออนไลน์ ข้อมูลที
ได้จะถูกนําไปใช้เพือปรับปรุ งการให้บริ การและการจัดอันดับ
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- ปัจจัยภายนอก
ในประเทศไทยมี ห้องพักเกิ นความต้องการ โดยในกรุ งเทพได้รับผลกระทบมากที สุ ด โรงแรมใหม่ มีการ
ตกแต่งและถูกออกแบบให้มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกทีทันสมัย และมีค่าห้องพักไม่สูง สถานทีท่องเทียวใหม่ๆ ใน
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทั&งประเทศ เวียดนามและพม่ามี ความน่ าสนใจเพิมมากขึ&นจากกลุ่มนักท่องเที ยวอิ สระ
ส่ งผลกระทบต่อส่ วนแบ่งการตลาดของไทย
ปี 2558 ตลาดการประชุ มสัมมนาจากต่างประเทศยังคงไม่ดีข& ึ น จึงมุ่งเน้นทําการตลาดในกลุ่ มขนาดเล็กถึ ง
ขนาดกลางในตลาดท้องถินและภูมิภาคมากขึ&น
การแข่ งขันในปี ทีผ ่ านมาและแนวโน้ มในอนาคต
ปี 2558 สถานการณ์ทางเมืองในประเทศไทยเริ มมีเสถียรภาพมากขึ&น กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาร่ วมกับ
ภาคส่ วนต่างๆ ดําเนิ นการฟื& นฟูความเชื อมันและกระตุน้ การท่องเที ยวด้วยมาตรการต่างๆ นับตั&งแต่เดื อนกรกฎาคม
2557 เป็ นต้นมา ส่ งผลให้สถานการณ์ ดา้ นการท่องเทียวปี 2558 ปรับตัวดี ข& ึน ในขณะเดียวกัน สายการบินต่างๆ มีการ
เปิ ดเที ยวบิ นเชื อมกรุ งเทพฯ กับเมื องต่ างๆ ทั&งในเอเชี ย และภู มิ ภาคอื นๆ มากขึ& น ประกอบกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนในปลายปี 2558 เป็ นปั จจัยทีช่วยให้มีนกั ท่องเทียวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ&น รวมถึงยังเอื&ออํานวย
ให้การลงทุนธุ รกิจโรงแรมโดยผูล้ งทุนจากประเทศสมาชิกอาเซี ยนเป็ นไปได้สะดวกขึ&น ประเทศไทยยังคงเป็ นเป้ าหมาย
ในการลงทุนธุ รกิจโรงแรมทีสําคัญของภูมิภาค สําหรับรายได้จากการเข้าพักจากนักท่องเทียวคนไทยในปี 2558 พบว่า
การประกาศใช้มาตรการให้ บุ คคลธรรมดาและนิ ติบุ คคลสามารถนํารายจ่ ายจากการท่ องเที ยวและสั มมนามาหั ก
ลดหย่อนภาษีได้ จะเป็ นหนึงในตัวช่วยทีกระตุน้ ตลาดธุ รกิจโรงแรมในปี 2558 ในการนี& ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย คาดการณ์
ปี 2558 โรงแรมฟื& นตัวโตร้ อยละ 7.1-10.0 มี เม็ ดเงิ นสะพัดสู่ ธุ รกิ จโรงแรม ประมาณ 513,000-527,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ยังต้องคอยติ ดตามภาวะนักท่ องเที ยวรั สเซี ยและยุโรปที ชะลอตัว ซึ งเป็ นปั จจัยกดดันธุ รกิ จโรงแรม
รวมถึ งการแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการที รุ นแรงด้วย สําหรับแนวโน้มการเติ บโตในปี 2559 ธนาคารเพือการ
ส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย (เอ็กซิ มแบงก์) ได้คาดการณ์ วา่ ธุ รกิ จโรงแรมมีแนวโน้มขยายตัวสู งขึ&นและ
มีศกั ยภาพในการเติบโตทีดี ซึ งเกียวเนืองจากการเติบโตในภาคท่องเทียว
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุ รกิ จโรงแรมและการให้ บ ริ การอื นๆ ที เกี ยวข้ อง ต้ องใช้ บุ ค ลากรเป็ นหลั กในการประกอบธุ รกิ จ
นอกเหนือไปจากการจัดสถานทีและจัดหาอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่แขกผูม้ าใช้บริ การ
สําหรั บโรงแรมในประเทศ บุ คลากรส่ วนใหญ่ เป็ นแรงงานภายในประเทศที ได้รับการฝึ กอบรมด้านการ
ให้บริ การต่างๆ เป็ นอย่างดี มีบางตําแหน่งเท่านั&นทีบริ ษทั จําเป็ นต้องว่าจ้างผูช้ าํ นาญการชาวต่างประเทศ ส่ วนโรงแรม
ในต่างประเทศ จะใช้บุคลากรในพื&นทีเป็ นหลักเพือตอบสนองและรู ้ถึงความต้องการของแขกในประเทศนั&นๆ แต่ยงั คง
มาตรฐานการบริ การและเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
นอกจากนี& ยังมีโครงการทีจะพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี ทีเรี ยนจบแล้วเข้ามาทํางานให้กบั โรงแรม
ในกลุ่มดุสิตอีกด้วย
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ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อม
ธุ รกิ จโรงแรมเป็ นส่ วนหนึ งของชุ มชน บริ ษทั จึงยึดมันในแนวทางการดําเนิ นการทีมุ่งเน้นในด้านการรักษา
สิ งแวดล้อมของชุมชนอย่างเต็มที นับตั&งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าทีและพนักงานโรงแรมทุกคนทีจะ
ร่ วมมือกัน ทําให้สถานทีประกอบการมีสภาพแวดล้อมทีสะอาดและน่ารื นรมย์ เนืองจากนํ&าและไฟฟ้ าเป็ นทรัพยากรที
จําเป็ นอย่างยิงในการประกอบธุ รกิจโรงแรม บริ ษทั จึงดําเนิ นธุ รกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรู ้ คุณค่า
ซึ งจะเห็นได้จากมาตรการดําเนินการต่างๆ ดังนี&
1. บริ ษทั กําหนดให้แต่ละโรงแรมมีโรงบําบัดนํ&าเสี ย ซึ งโรงแรมได้ควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ&าเสี ยให้สามารถ
บําบัดนํ&าเสี ยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และนํานํ&าทิ&งหลังบําบัดที ผ่านการเติ มคลอรี นแล้วไปใช้รดนํ&าต้นไม้ทาํ ความ
สะอาดพื&น อาคาร ล้างรถ เป็ นต้น จากผลการวิเคราะห์ คุณภาพนํ&าทิ&ง พบว่า อยู่ในมาตรฐานคุ ณภาพนํ&าทิ&งจากอาคาร
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ
2. บริ ษ ทั จัดการด้านพลังงานไฟฟ้ า โดยมี การติ ดตั&งเครื องวัดย่อย เพื อวัดว่าแต่ ละส่ วนแต่ ละแผนกได้ใช้
พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทําให้โรงแรมสามารถควบคุ มการใช้พลังงานของแต่ ละแผนกในแต่ละเดื อนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และไม่ใช้เครื องทําความเย็นทีใช้สารซี เอฟซี ทีเป็ นอันตรายต่อมลภาวะและสิ งแวดล้อม
3. บริ ษทั มีมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยทีเกิดขึ&นดังนี&
- ลดขยะมูลฝอย โดยการหลีกเลียงสิ นค้าทีมีการบรรจุหีบห่ อทีเกินความจําเป็ นหรื อด้วยวัสดุทีไม่สามารถนํา
กลับมาใช้ได้อีก
- นําสิ งของต่างๆ กลับมาใช้อีกครั&งหนึง เพือวัตถุประสงค์เดิมหรื อวัตถุประสงค์อืนเท่าทีจะสามารถทําได้ เช่น
ขวดทีสามารถบรรจุของได้ใหม่ ผ้าขนหนู ถุ งใส่ เสื& อผ้าส่ งซัก ผ้ากันเปื& อนทีซักล้างทําความสะอาดได้แบตเตอรี ไฟที
สามารถอัดกระแสไฟฟ้ าใหม่ได้ บันทึ กข้อความทีใช้ภายในโรงแรมด้วยกระดาษทีใช้แล้ว แต่ยงั มีเนื& อทีพอจะเขียน
ข้อความได้ เป็ นต้น
- นําสิ งที ใช้แล้วไปแปรสภาพเพือนํากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั&งหนึ ง โดยวิธีการแยกประเภทขยะ โดยเริ ม
ตั&งแต่การจัดหาภาชนะรองรับแยกตามชนิ ด และทางโรงแรมจะจําหน่ ายออกเพือเข้าสู่ กระบวนการกลับมาใช้ใหม่ เช่น
อลูมิเนียม กระดาษใช้ในสํานักงาน อาหารและอินทรี ยว์ ตั ถุ แก้วพลาสติก กระป๋ องทีทําด้วยเหล็กและดีบุก เป็ นต้น
- ปลู กจิ ตสํานึ กของพนักงานให้รู้จกั ประหยัดในการใช้พลังงาน และการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สํานักงาน เช่ น
การประหยัดไฟ การใช้กระดาษ 2 หน้า เป็ นต้น
4. บริ ษทั ได้ว่าจ้างให้ Excellent Energy International Co., Ltd. (Thailand) ศึกษาการเปลี ยนอุปกรณ์ ต่างๆ เพือ
เป็ นการประหยัดเชื& อเพลิ ง และลดการใช้ พ ลังงานไฟฟ้ า รวมทั&งเป็ นการลดมลภาวะโลกร้ อน โดยในปี 2551
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิงบประมาณในการเปลียนวัสดุอุปกรณ์และเครื องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ เป็ นเงิน 34.85 ล้านบาท
การควบคุมโดยหน่ วยงานของรัฐ
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดกับกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
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ด้านสุ ขอนามัย ทางบริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติสํานักงานกรุ งเทพมหานคร หรื อ เทศบาลท้องถิน นอกจากนี&
โรงแรมในเครื อส่ วนใหญ่ได้เข้าร่ วมโครงการใบไม้เขียว ของมูลนิ ธิใบไม้สีเขียวซึ งจัดตั&งโดยคณะกรรมการส่ งเสริ ม
กิ จกรรมสิ งแวดล้อมเพื อการท่ องเที ยว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบด้วยองค์กรที มี วิสั ยทัศน์ ด้านการพัฒนาธุ รกิ จการ
ท่ องเที ยวและการโรงแรม องค์กรที กล่ าวถึ งนั&นคื อ การท่ องเที ยวแห่ งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการ
สิ งแวดล้อมแห่ งสหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค สํานักงานการจัดการ ด้านการใช้ไฟฟ้ า การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ งแวดล้อม และการประปานครหลวง ซึ งโครงการใบไม้เขียวมีวตั ถุประสงค์ที
จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาคุณภาพสิ งแวดล้อมของธุ รกิจการท่องเทียวและการโรงแรม ซึ งจะวัด
ระดับมาตรฐานโดยพิจารณาถึงเรื องสิ งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของโรงแรมเทียบได้กบั ISO 14000
ทีผ่านมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทหรื อการถูกฟ้ องร้องเกียวกับสิ งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายเกียวเนื องกับเรื อง
ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม แต่มีค่าใช้จ่ายเพือรักษามาตรฐานในด้านต่างๆ ตลอดจนการรักษาสิ งแวดล้อมของโรงแรมให้
อยูใ่ นสภาพทีดี ซึ งเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามปกติ
 งานทีย งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี2. ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
โรงแรมและรี สอร์ ททีรับบริ หาร มีดงั นี&
1. “ดุ สิ ตธานี ” โรงแรมระดั บ 5 ดาว ภายใต้ ชื อ “ดุ สิ ตธานี ” ธุ รกิ จ ดั ง กล่ าวรวมถึ ง การให้ ใช้ ชื อ
เครื องหมายการค้า “ดุ สิ ตธานี ” (Licensing) ภายใต้การควบคุ มมาตรฐานการให้ บริ การของบริ ษ ัท โดยสั ญญา
รั บ จ้างบริ หารโรงแรมและสั ญ ญาการให้ ใช้ ชื อเครื องหมายการค้าภายใต้ ชื อ “ดุ สิ ตธานี ” ทั&งหมดอยู่ ภายใต้
บมจ. ดุสิตธานี

ความสง่ างามตามแบบประเพณี ไทย มรดกอันสู งค่ า และการบริ การอันเลืองชื อในระดับสากล
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อดุ สิตธานี เป็ นเครื อโรงแรมสําหรับตลาดระดับสู งพร้อมด้วยบริ การครบครันที
แสดงถึงประเพณี และความมังคังของวัฒนธรรมไทย พร้อมกลินอายและมีสีสัน ทุกๆ รายละเอียดล้วนสร้างสรรค์ข& ึนเพือ
ยกระดับจิตวิญญาณ และสร้างความสุ นทรี ย ์ ในการเข้าพักทุกครั&ง
ลูกค้าทีเข้าพักจะได้รับประสบการณ์ ทีอบอุ่น จากความทุ่มเทเอาใจใส่ ของพนักงานโรงแรมทีใส่ ใจในทุกขณะ
ของการเข้าพัก
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อดุ สิตธานี ตั&งอยูใ่ กล้กบั ย่านใจกลางธุ รกิจและสถานทีสําคัญต่างๆ ของจุดหมาย
ปลายทางแต่ ละแห่ ง มี สิ งอํานวยความสะดวกและบริ การที เหนื อระดับไว้ให้ บริ การอย่างพร้ อมสรรพสํ าหรั บ
ทุกโอกาส รวมทั&งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุ รกิจและงานสังคมทีสําคัญ
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ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตธานี มีดังนีh
• โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ประเทศไทย*
• โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ประเทศไทย**
• โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียปิ ต์
• โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
• โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รี สอร์ ท เชียงราย ประเทศไทย***
• โรงแรมดุสิตธานี กวม ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• โรงแรมดุสิตธานี กระบี บีช รี สอร์ ท ประเทศไทย***
หมายเหตุ : * เป็ นสิ ทธิ การเช่าภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
** เป็ นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
*** เป็ นโรงแรมภายใต้สั ญญาการให้ ใช้ชื อเครื องหมายการค้า ของ บมจ. ดุ สิ ตธานี
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตธานีทกี าํ ลังจะเปิ ด มีดังนีh
• โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า กอล์ฟ รี สอร์ ท ประเทศสิ งคโปร์
• โรงแรมดุสิตธานี ซามาร่ า บีช ซูสส์ ประเทศตูนิเซี ย
• โรงแรมดุสิตธานี บรู๊ ควอเตอร์ ประเทศออสเตรเลีย
• โรงแรมดุสิตธานี คัมรานห์ ประเทศเวียดนาม
• โรงแรมดุสิตธานี เจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
• โรงแรมดุสิตธานี เส้าซิ ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ฮอทสปริ งส์ ชิงหยวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี รี สอร์ ท ฟูเซี ยน เลค ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟิ ง ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี คาสเซิ ล รี สอร์ ท ฟูชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี พานจือหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ซุ ยหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ไทย คัลเจอรัล ซิ ต& ี รี สอร์ ท เจ่าจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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• โรงแรมดุสิตธานี เซี ยงไฮ้ จาเป่ ย สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี ฮุ่ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี เจ่าจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ ค โฮเต็ล แอนด์ คาสิ โน ไนโรบี ประเทศเคนย่า
• โรงแรมดุสิตธานี ลูบิ แพลนเทชัน รี สอร์ ท ดาเวา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2. “ดุ สิ ตดีทู” เป็ นโรงแรมร่ วมสมัยที ผสมผสานระหว่าง การออกแบบที ทันสมัย เทคโนโลยีแห่ งอนาคต
ความสะดวกสบาย และบริ การอันเป็ นกันเองเพือตอบสนองความต้องการและเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั นักเดินทางรุ่ น
ใหม่ในปั จจุบนั

โรงแรมร่ วมสมัยที เน้ นสี สันและเต็มไปด้ วยความสนุกสนานและมีชีวิตชี วา
ดุ สิ ตดี ทู ตั&งอยู่ในทําเลสําคัญที เป็ นย่านธุ รกิ จการค้าและย่านบันเทิ งหลัก ที พักของดุ สิ ตดี ทู ล้วนแต่เป็ น
จุดหมายอันพึงปรารถนา ทีผูม้ าเยือนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ทีให้ความตืนตาตืนใจและความรื นรมย์ ดุสิตดีทู คือ
สถานทีเพือการพบปะสังสรรค์ ภายใต้ความคลาสสิ กแบบใหม่ในยุคสมัยปั จจุบนั เป็ นสถานทีทีมอบบรรยากาศแห่ ง
ความร่ วมสมัย ความหรู หราในสไตล์สบายๆ และมนต์สะกดทีเปี ยมด้วยสี สัน
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตดีทู มีดังนีh
• โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ประเทศไทย*
• โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รี สอร์ ท ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนย่า
หมายเหตุ : * เป็ นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตดีทูทกี าํ ลังจะเปิ ด มีดังนีh
• โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตดีทู เออร์ บานา กูรกาวน์ ประเทศอินเดีย
• โรงแรมดุสิตดีทู เรสซิ เด้นท์ ย่างกุง้ ประเทศพม่า
• โรงแรมดุสิตดีทู ยาร์ เคย์ ทิมพู ประเทศภูฏาน
• โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• โรงแรมดุสิตดีทู อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
• โรงแรมดุสิตดีทู พูนาคา ประเทศภูฏาน
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• โรงแรมดุสิตดีทู ปาล์มมอล มัสกัต ประเทศโอมาน
• โรงแรมดุสิตดีทู ซัลวา โดฮา ประเทศกาตาร์
• โรงแรมดุสิตดีทู เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตดีทู ซุ ยหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตดีทู ฟูดู หงเหม่ย ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตดีทู ต้าเป่ ยซัน รี สอร์ ท สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตดีทู ฮอท สปริ ง วาเล่ย ์ ต้าเป่ ยซัน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตดีทู เคนซ์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์*
หมายเหตุ : * ทําสัญญาให้ใช้ชือเครื องหมายการค้ากับ Dusit Overseas Co.,Ltd.
3. “ดุ สิ ตปริr นเซส” โรงแรมระดับกลางมาตรฐานสากลที มี เอกลักษณ์ โดดเด่ นเป็ นของตนเองภายใต้
บรรยากาศทีสะท้อนถึงย่านทีเป็ นทําเลทีตั&งของโรงแรม ผสานกับการต้อนรับทีอบอุ่นและเป็ นกันเอง รวมทั&งการจัด
พื&นทีใช้สอยทีมีประสิ ทธิ ภาพ จึงเหมาะอย่างยิงสําหรับนักเดินทางทีเรี ยบง่าย

สะดวกสบาย – ราคาคุม้ ค่า - เป็ นกันเอง
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อดุ สิ ตปริc นเซส จะเน้นการจัดพื&นที ใช้สอยที มี ประสิ ทธิ ภาพ ราคาคุ ้มค่ า และ
สิ งอํานวยความสะดวกทีทันสมัย เพือทีจะส่ งมอบประสบการณ์ ทีดี ให้กบั นักธุ รกิจและนักเดินทางเพือการท่องเทียว
อย่างแท้จริ ง
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตปริrนเซส มีดังนีh
• โรงแรมดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตปริc นเซส โคราช ประเทศไทย
• โรงแรมดุสิตปริc นเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย
• โรงแรมปทุมวัน ปริc นเซส ประเทศไทย*
• โรงแรมรอยัลปริc นเซส หลานหลวง ประเทศไทย*
หมายเหตุ : * ทําสัญญาให้ใช้ชือเครื องหมายการค้ากับ บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตปริrนเซสทีก าํ ลังจะเปิ ด มีดังนีh
• โรงแรมดุสิตปริc นเซส เอ็นเอไอเอ การ์ เด้นส์ มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• โรงแรมดุสิตปริc นเซส เซอร์ วสิ เรสซิ เด้นท์ ซูฮุ่ย เซี ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตปริc นเซส พานจือหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตปริc นเซส เซบู ซิ ต& ี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
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4. “ดุ สิตเดวาราณา” โรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว ดุ สิตเดวาราณามอบความมี ชีวิตชี วาและโดดเด่ นด้วยรสนิ ยม
ชั&นเลิศสําหรับตลาดเฉพาะกลุ่มโดยนํามรดกทางวัฒนธรรมอันลํ&าค่า ผสานกับการบริ การทีเป็ นเลิศซึ งมีประวัติยาวนาน
เพือส่ งมอบประสบการณ์สุดพิเศษทีหรู หราและมีความเป็ นส่ วนตัว

สถานที พิเศษเป็ นส่ วนตัวที พรั งพร้ อมด้ วยความประณี ตละเอียดอ่ อนสําหรั บนักเดินทางที มีความพิถีพิถนั
ดุ สิ ตเดวาราณา มอบความมี ชี วิ ต ชี ว าและโดดเด่ น ด้ว ยรสนิ ยมชั&น เลิ ศ สํ าหรั บ ตลาดเฉพาะกลุ่ ม
โดยนํามรดกทางวัฒ นธรรมอันลํ&าค่าผสานกับการบริ การที เป็ นเลิ ศ เพือส่ งมอบประสบการณ์ สุ ดพิเศษ
ทีหรู หราและมีความเป็ นส่ วนตัว จึงเหมาะสําหรับการหลีกหนีจากโลกอันสับสนวุน่ วายเพือมาเติมเต็มความ
สดชืนและฟื& นฟูพลังให้แก่จิตใจ
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตเดวาราณา มีดังนีh
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี ประเทศอินเดีย
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตเดวาราณาทีก าํ ลังจะเปิ ด มีดังนีh
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา สาธารณรัฐมัลดีฟส์
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา รี สอร์ ท คุนหมิง เตือนฉื อ เลค สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฟูเซี ยน เลค ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริ งส์ แอนด์ สปา กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ไหโข่ว เวสท์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา จูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. “ดุ สิตเรสซิ เด้ นซ์ ” บริ การห้องชุ ดพักอาศัยระยะยาว พร้ อมบริ การในมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาวโดย
กลุ่มลูกค้าของเครื องหมายการค้านี& คือ ผูท้ ีสรรหาทีพักอาศัยระยะยาวอันได้แก่ นักธุ รกิจ นักท่องเทียวระยะยาว และ
ชาวต่างชาติ ผูพ้ าํ นักในประเทศนั&นๆ
การออกแบบ และการบริ การจะเน้นถึ งการสร้ างบรรยากาศความอบอุ่นให้เปรี ยบเสมื อนบ้านพักอาศัยที มี
สิ งอํานวยความสะดวก และการบริ การทีตอบสนองความต้องการของผูพ้ กั อาศัยอย่างแท้จริ ง
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตเรสซิเด้ นซ์ มีดังนีh
• เพิร์ลโคสต์ พรี เมียร์ โฮเต็ล อพาร์ ทเม้นท์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• อพาร์ ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• ดุสิตเรสซิ เด้นซ์ ดูไบมารี น่า ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์*
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โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตเรสซิเด้ นซ์ ทกี าํ ลังจะเปิ ด มีดังนีh
• ดุสิตเรสซิ เด้นซ์ แอนด์ สวีท โดฮา ประเทศกาตาร์
• ดุสิตธานี เรสซิ เด้นซ์ ดาเวา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์*
• ดุสิตดีทู เรสซิ เด้นซ์ มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์*
• ดุสิตดีทู เรสซิ เด้นซ์ อัล แมนซัล อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์**
• ดุสิตปริc นเซส โฮเต็ล แอนด์ เรสซิ เด้นซ์ เจียงอิน อู๋ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
• หมายเหตุ : * เป็ นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชือเครื องหมายการค้า ของ บมจ.ดุสิตธานี
**ทําสัญญาให้ใช้ชือเครื องหมายการค้ากับ Dusit Overseas Co.,Ltd.
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส ํ าคัญ
ทําการตลาดให้กบั แบรนด์ดุสิตเพือให้ได้มาซึ งสัญญารับบริ หารโรงแรมใหม่ๆ โดยดําเนินการ ดังนี&
- สนับสนุนการจัดงาน Hotel Investment Conference Asia Pacific (APHIC)
- มีส่วนร่ วมในการเขา้ ประชุม และเป็นวิทยากรรับเชิญในงานประชุมทางด้านการลงทุนธุ รกิจโรงแรมต่างๆ ทัวโลก
- สร้ างเครื อข่ายผูป้ ระกอบธุ รกิ จรายใหญ่ ในอุตสาหกรรมการท่องเที ยว เช่ น ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที
ปรึ กษาการลงทุน และกลุ่มผูป้ ระกอบการจัดหาทรัพยากร
- ใช้เครื องมือทีมีประสิ ทธิ ภาพในการประชาสัมพันธ์แผนการขยายธุ รกิจของดุสิตผ่านช่องทางสื อสารทีหลากหลาย
- การใช้สือสิ งพิมพ์เพือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
(ข) สภาพการแข่ งขัน
การแข่ งขันในปี ทีผ ่ านมาและแนวโน้ มในอนาคต
สําหรั บภาพรวมธุ รกิ จรั บบริ หารโรงแรมทัวโลกตลอดระยะเวลา 5 ปี ที ผ่านมา มี การแข่ งขันค่ อนข้างสู ง
เนื องจากมี การเพิ มขึ& นของเครื อโรงแรมที รั บบริ หารและแบรนด์โรงแรม ในขณะที โครงการพัฒนาโรงแรมใหม่
ชะลอตัว ส่ งผลให้การแข่งขันในธุ รกิจรับบริ หารโรงแรมทัวโลกเพิมขึ&นอย่างรวดเร็ ว การแข่งขันนี&ทาํ ให้ค่าธรรมเนียม
การรั บบริ หารลดลง และเงื อนไขต่ างๆ มี ความยืดหยุ่นมากขึ& น สํ าหรั บแนวโน้มในอนาคต ภู มิ ภาคเอเชี ยยังคงมี
แนวโน้มและอัตราการเติบโตเป็ นบวกซึ งมีปัจจัยมาจากการเปลียนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจ ในส่ วนของบริ ษทั
ปี 2557-2558 โรงแรมเปิ ดใหม่ทีรับบริ หารในต่างประเทศจะมีทีประเทศสหรัฐอเมริ กา จีน สิ งคโปร์ อินเดีย และกาตาร์
ซึ งจะทําให้สัดส่ วนรายได้จากการรับบริ หารโรงแรมในอนาคต เพิมขึ&น
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ดุ สิตให้บริ การด้านการรับบริ หารโรงแรมในฐานะตัวแทนเจ้าของโรงแรม ธุ รกิ จรับบริ หารโรงแรม รวมทั&ง
การให้ใช้ชือเครื องหมายการค้า (Licensing) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริ การของบริ ษทั ต้องใช้บุคลากรเป็ น
หลักในการประกอบธุ รกิ จ ที มงานบริ หารโรงแรมของบริ ษ ทั ล้วนแต่เป็ นบุ คลากรผูช้ ํานาญการที ผ่านงานบริ หาร
โรงแรมห้าดาวทั&งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ทีมีความแข็งแกร่ งใน
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การวางกลยุทธ์ พัฒนาโปรแกรมทางการตลาด และสื อสารเพือสร้างเสริ มให้เครื องหมายการค้าของบริ ษทั มีคุณค่าและ
เป็ นทีจดจํา
ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อม
-ไม่มี งานทีย งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี3. ธุรกิจให้ เช่ าสํ านักงาน
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บมจ. ดุสิตธานี ดําเนินธุ รกิจอาคารพาณิ ชย์ให้เช่าเป็ นสํานักงาน โดยอาคารตั&งอยูบ่ นพื&นทีซึ งเช่าจากสํานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ติดกับอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ เป็ นอาคารสํานักงานขนาด 11 ชั&น ผูเ้ ช่ า
เป็ นบริ ษทั ต่างๆ ทั&งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพ&นื ทีภายในอาคารทั&งหมด 13,245.54 ตารางเมตร และพื&นที
ชั&นใต้ดิน 336 ตารางเมตร
 การตลาดและการแข่ งขัน
การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส ํ าคัญ
เน้นเรื องทําเลที ตั&งซึ งอยู่ ในเขตศูนย์กลางธุ รกิ จ ความสะดวกในการเดิ นทาง และการกําหนดราคาค่าเช่ าที ยืดหยุ่น
โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของลูกค้า และต้นทุนต่างๆ เพือสนองต่อความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า
รวมทั&งมีการรับฟังและร่ วมแก้ไขปั ญหากับลูกค้า
จุดเด่ นด้ านการตลาด
การบริ การทีดี เพือสร้างความสัมพันธ์และความมันใจให้แก่ลูกค้า
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุ รกิ จให้เช่าสํานักงาน ต้องอาศัยตําแหน่ งทีตั&งของอาคารเป็ นหลัก อาคารพาณิ ชย์ของบริ ษทั มีทาํ เลทีตั&งทีดี
เยียมอยูใ่ นเขตศูนย์กลางธุ รกิจและศูนย์การค้าต่างๆ โดยอาคารตั&งอยูต่ ิดกับโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ซึ งเป็ นโรงแรม
ระดับ 5 ดาว มีการเดินทางทีสะดวกด้วยรถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT
ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อม
-ไม่มีการควบคุมโดยหน่ วยงานของรัฐ
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสู งและข้อกําหนดหรื อประกาศของกรุ งเทพมหานคร
 งานทีย งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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4. ธุรกิจอืน ๆ
4.1 สถานบริการด้ านสุ ขภาพ (สปา)
ธุ รกิจสปาอยูภ่ ายใต้ บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) การดําเนิ นกิจการด้านสปาเพือสุ ขภาพเปิ ดดําเนิ นการ
ในประเทศไทย 4 แห่ง ต่างประเทศ 5 แห่ง ดังนี&
ธุ รกิจสปาในประเทศ จํานวน 4 แห่ง
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
2. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
3. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
4. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ธุ รกิจสปาในต่างประเทศ จํานวน 5 แห่ง
1. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
2. โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
3. โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
4. โรงแรมดุสิตธานี กวม
5. โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิ ตภัณฑ์ เทวารั ณย์สปา มุ่ งเน้นการกลับคื นสู่ ธรรมชาติ เทวารั ณย์ สปาจึ งได้ค ดั สรรนําสมุ นไพรและ
นํ&ามันหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็ นผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย์ เช่น นํ&ามันนวด
แชมพู สบู่ เจลอาบนํ&าและครี มบํารุ งผิว โดยเน้นความบริ สุทธิn ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์
เช่น สารกันเสี ย ซิ ลิโคน และ SLS เป็ นต้น จึงมีความอ่อนโยน และไม่ทาํ ให้แพ้หรื อระคายเคือง
นอกจากนี& ยังได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทีมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรทีปลูกแบบออร์ แกนิ คตั&งแต่ร้อยละ 70 - 95
ขึ& นไป โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์ หลักคื อการไม่ สร้ างผลกระทบต่ อสิ งแวดล้อม ตั&งแต่ ข& ันตอนการเพาะปลู ก รวมถึ ง
กระบวนการผลิตทั&งหมด
เทวารัณย์ สปา ยังได้เลือกใช้เวชสําอางทีมีชือเสี ยงระดับโลกจากประเทศฝรังเศสอย่าง Algotherm มาเป็ นส่ วน
สําคัญในการดูแลผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นหนึงในผูน้ าํ ด้านเวชสําอางทีมีส่วนผสมหลักจากท้องทะเล มาตั&งแต่ปี
2505 และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สปายอดเยียมจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552
สําหรับการบริ การ เทวารัณย์ สปา มีพนักงานนวดทีมีประสบการณ์และความชํานาญคอยให้บริ การทรี ตเมนต์
ทีมีให้เลือกหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการนวดแบบต่างๆ เช่น นวดแบบเทวารัณย์ ซึ งเป็ นการนวดทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของเทวารัณย์ นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั&งแบบตะวันตกและแบบตะวันออก รวมไป
ถึ ง ทรี ตเมนต์เพื อการดู แลสุ ขภาพผิว เช่ น ทรี ตเมนต์เพื อการทําความสะอาดผิวหน้าอย่างลํ&าลึ ก การอบไอนํ&าด้วย
สมุนไพรไทย เมนู ขดั ผิว นอกจากนี& ยงั มี ชุดผลิ ตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ทีออกแบบมาเพือสร้ างความรู ้ สึกผ่อนคลาย
ให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การอย่างสู งสุ ด
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 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส ํ าคัญ
บริ ษทั ดําเนิ นกิ จการและรับบริ หารสปาเพือสุ ขภาพ โดยมี กลุ่มเป้ าหมาย คือ ลูกค้าทีเข้าพักในโรงแรมและ
ลูกค้าทีเห็นความสําคัญในเรื องสุ ขภาพ โดยมีการทําการตลาดผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมและของเทวารัณย์ สปา รวมทั&ง
ทําการประชาสัมพันธ์สปาผ่านทางหนังสื อแนะนําการท่องเทียวเมืองไทยของหลายๆ ประเทศ
(ข) สภาพการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ธุ รกิจสปาได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากและถื อเป็ นสิ งจําเป็ นในโรงแรมโดยเฉพาะระดับห้าดาว จึง
ทําให้มีสถานประกอบการสปาและจํานวนผูป้ ระกอบการเพิมขึ&นอย่างรวดเร็ ว คู่แข่งเปรี ยบเทียบในระดับเดียวกัน คือ
บันยันทรี สปา เซ็นทารา สปา แมนดารา สปา อนันตรา สปา และ ซิ กเซ้นส์ สปา
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เทวารัณย์สปา ได้เลือกบริ ษทั ไอ พลัส คิว จํากัด ทีมีชือเสี ยงและมีประสบการณ์อนั ยาวนานในการเป็ นผูผ้ ลิต
และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สปาทีได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สปาตามสู ตร
เฉพาะของเทวารัณย์ อันได้แก่ นํ&ามันนวด แชมพู สบู่ เจลอาบนํ&าและครี มบํารุ งผิว บริ ษทั ไอ พลัส คิว จํากัด เป็ นผูผ้ ลิต
รายเดียวที เทวารัณย์ สปา พึงพิงเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม ทั&งนี& ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
และบริ ษทั เทวารั ณย์ สปา จํากัด สําหรั บผลิ ตภัณฑ์ ทีใช้ในการดู แลผิวหน้า คื อ Algotherm นั&น บริ ษ ทั ไบโอคอส
ประเทศไทย จํากัด เป็ นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการในประเทศไทย
ในกรณี ที ประเทศนั&นๆ ไม่ สามารถนําเข้าผลิ ตภัณฑ์ดังกล่ าวได้ เทวารั ณย์ สปา ได้ต& งั เกณฑ์ ในการจัดหา
บริ ษทั จัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนไว้ดงั นี&
1. ต้องเป็ นบริ ษทั ที มี แปลงการเพาะปลู กพืชสมุ นไพรเอง หากมี การเพาะปลู กแบบไร้ สารกันแมลงหรื อ
การเพาะปลูกแบบออร์ แกนิคจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
2. ต้องเป็ นบริ ษทั ทีมีโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์สปาทีได้รับมาตรฐานแบบสากล อีกทั&งยังสามารถตรวจสอบ
ได้จากทีมงานของ เทวารัณย์ สปา
3. สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์สปาตามสู ตรทีเป็ นมาตรฐานของเทวารัณย์สปาได้ และต้องยินยอมลงนามสัญญา
ทีจะไม่เปิ ดเผยหรื อผลิตสู ตรของเทวารัณย์สปาต่อบุคคลทีสาม
4. กรณี ทีประเทศนั&นๆไม่มีตวั แทนจําหน่ ายอย่างเป็ นทางการสําหรับผลิ ตภัณฑ์ Algotherm เทวารัณย์ สปาได้
เลือกผลิตภัณฑ์ทดแทนในแบรนด์ทีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Algotherm คือ Phytomer, Thalgo, Elemis หรื อ Jurliques
ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อม
เทวารัณย์ สปา พยายามสร้างโอกาสให้ลูกค้าสามารถใช้บริ การของสปาไปพร้อมกันกับการช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ งแวดล้อม ในด้านผลิ ตภัณฑ์ เทวารั ณย์ สปา มุ่ งเน้นการกลับคื นสู่ ธรรมชาติ เทวารั ณย์ สปาจึ งได้ค ดั สรรนํา
สมุนไพรและนํ&ามันหอมระเหยหลากหลายชนิ ดมาผสมผสานให้เป็ นผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย์
เช่ น นํ&ามันนวด แชมพู สบู่ เจลอาบนํ&าและครี มบารุ งผิว โดยเน้นความบริ สุทธิn ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและ
สารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารกันเสี ย ซิ ลิโคน และ SLS เป็ นต้น รวมทั&งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทีมีส่วนผสมของพืชสมุนไพร
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

36

แบบ 56-1

ทีปลูกแบบออร์ แกนิ คตั&งแต่ร้อยละ 70 - 95 รวมทั&งการสร้ างสปาที สามารถใช้แสงจากธรรมชาติให้ได้มากทีสุ ดหรื อ
ลดการใช้เครื องปรับอากาศในบางพื&นทีเพือประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้ าและนํ&า
 งานทีย งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี4.2 ธุรกิจด้ านการศึกษา
เพื อให้ทรัพยากรบุ คคลมี การพัฒนาและเติ บโตอย่างมันคง และเป็ นการเตรี ยมบุ คลากรที มี คุณภาพ สําหรับรองรั บ
การขยายตัวของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานี และอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริ การทัวโลก บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จึงได้
จัดตั&งฝ่ ายการศึกษาขึ&นโดยมีวตั ถุ ประสงค์มุ่งเน้นทีจะขยายธุ รกิ จด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมไปยังจังหวัดต่างๆ
ในประเทศไทย และต่างประเทศที มีโรงแรมดุ สิตธานี ต& งั อยู่ ทั&งนี& เพือเป็ นการผลิ ตแรงงานทีมี คุณภาพเข้าทํางานใน
โรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิงโรงแรมในกลุ่มดุสิต ปั จจุบนั ธุ รกิจด้านการศึกษาของกลุ่มได้รับการยอมรับและมีการเติบโต
อย่างต่อเนือง
ในปี 2558 ฝ่ ายการศึ กษาดุ สิ ตธานี ได้เปิ ดสถานศึ กษาในระดับอาชี วะเพิ มขึ& น เพื อให้ รองรั บงานบริ การ
ขั&นพื&นฐานในอุตสาหกรรมการท่องเทียวและโรงแรมทีเติบโตขึ&นอย่างต่อเนื อง รวมทั&งเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ นใจหรื อผูท้ ี
ทํางานอยูแ่ ล้วได้มีวฒ
ุ ิบตั รเพือการประกอบอาชีพและมีความก้าวหน้าในหน้าที
ธุ รกิจด้านการศึกษาประกอบด้วย
4.2.1 วิทยาลัยดุสิตธานี
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วิทยาลัยดุ สิตธานี มีรากฐานมาจากโรงเรี ยนการโรงแรมดุ สิตธานี ทีได้ก่อตั&งขึ&นเมือวันที 1 มิถุนายน 2536
ด้วยปณิ ธานของท่านผูห้ ญิ งชนัตถ์ ปิ ยะอุ ย ซึ งในขณะนั&นดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษ ัท ดุ สิ ตธานี จํากัด (มหาชน) โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื อผลิ ตบุ คลากรให้ มี ความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชี พด้าน
อุ ตสาหกรรมบริ การอันเป็ นกําลังสํ าคัญในการพัฒนาธุ รกิ จโรงแรมและการท่ องเที ยว โดยเปิ ดสอนหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรภาคภาษาอังกฤษ จํานวน 2 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรด้านการปฏิ บ ตั ิการโรงแรม
(Diploma in Hotel Operations) และหลักสู ตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร(Professional Chef Diploma)
นับตั&งแต่เปิ ดดําเนิ นการสอนเป็ นต้นมา โรงเรี ยนการโรงแรมดุ สิตธานี ได้มุ่งเน้นความเป็ นเลิ ศทางวิชาการ
และการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีคุณภาพทั&งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิดว้ ยความทุ่มเทและความมุ่งมันในการพัฒนา
การศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเทียวจนเป็ นทียอมรับของสังคมโดยทัวไป โรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานี จึงได้
พัฒนาหลักสู ตรด้านอุตสาหกรรมบริ การในระดับปริ ญญาตรี เพือตอบสนองความต้องการของสังคม โดยได้รับอนุ มตั ิ
จากทบวงมหาวิทยาลัยให้จดั ตั&งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ชือ “วิทยาลัยดุสิตธานี” เมือวันที 30 พฤษภาคม 2539
ปั จจุบนั วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ
ให้เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ดังนี&
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 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี จํานวน 5 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ ท
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเทียว
4. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา
5. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเวนท์
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (หลักสู ตรนานาชาติ) จํานวน 2 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ ท ซึ งเป็ นหลักสู ตรที ได้รับการ
รับรองจากโรงเรี ยนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์ แลนด์
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาศิ ลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสู ตร
ปริ ญญาร่ วมระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี)
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์ ) จํานวน 2 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ ท
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
หลักสู ตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวิชา ได้ แก่
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
 วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์ การศึกษาเมืองพัทยา
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ ท
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเวนท์
นอกจากนี& วิ ทยาลัยดุ สิ ตธานี ยังได้เปิ ดสอนหลักสู ตรฝึ กอบรมและให้ บริ การวิชาการแก่ ผูท้ ี สนใจใน
อุ ตสาหกรรมบริ การหลายหลักสู ตร เช่ น หลักสู ตรอุ ตสาหกรรมระยะสั& น 4 เดื อน (Hospitality Access Program)
หลักสู ตรการประกอบอาหารไทยมื ออาชี พ หลักสู ตร Mini-MBA in Hospitality Management หลักสู ตร Executive
Program in Hotel Management ฯลฯ
นอกจากการมุ่งเน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพแล้ว วิทยาลัยดุสิตธานี ยงั มีส่วนใน
การสนับสนุ นและช่ วยเหลื อสังคมในด้านพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพือไปทํางานในต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา
17 ปี ที วิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อนุ ญาตให้วิทยาลัยดุ สิตธานี เป็ น
สถานที ทดสอบฝี มื อคนหางาน ในสาขาอาชี พธุ รกิ จบริ การ จํานวน 5 สาขาวิชาชี พ ได้แก่ พนักงานประกอบอาหาร
พนักงานผสมเครื องดืม พนักงานบริ การอาหารและเครื องดืม พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า และพนักงานทําความสะอาด
ซึ งปั จจุบนั มีผทู ้ ีผ่านการทดสอบและไปประกอบอาชีพในต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก
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ในปี 2558 วิทยาลัยดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ และ ศู นย์การศึ กษาเมื องพัทยา ได้รับการคัดเลื อกเป็ นองค์กรที มี
หน้าทีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชี พ สาขาวิชาการท่องเทียว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้ านอาหาร
สาขาผู ้ประกอบอาหาร อาชี พผู ้ประกอบอาหารไทย (คุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พชั&น 1 ชั&น 2 ชั& น 3 ชั&น 4 และชั& น 5) อาชี พ
ผู ้ป ระกอบอาหารคาว (คุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ ชั&น 1 ชั& น 2 และชั& น 3) อาชี พ ผู ้ประกอบอาหารหวาน (คุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ
ชั&น 1 ชั&น 2 และชั&น 3) จากสถาบันคุ ณวุฒิ วิชาชี พ (องค์การมหาชน) และได้เริ มดําเนิ นการทดสอบเพื อรองรั บ
สมรรถนะของบุ คลากรตามมาตรฐานอาชี พ ณ วิทยาลัยดุ สิ ตธานี กรุ งเทพฯ จํานวน 3 ครั& ง รวมผูผ้ ่านการทดสอบ
46 คน และทีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จํานวน 1 ครั&ง รวมผูผ้ า่ นการทดสอบ 20 คน
จากปณิ ธานและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยทีมีความมุ่งมันทีจะยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ น
สากล วิทยาลัยได้มี การลงนามทําความร่ วมมื อกับสถาบันชั&นนําในต่ างประเทศ เพื อแลกเปลี ยนองค์ความรู ้ และ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังนี&
• ASO COLLEGE GROUP, JAPAN – โครงการแลกเปลี ยนทางวัฒนธรรมและภาษาญี ปุ่ น ณ เมื องฟู กูโอกะ
วิทยาลัยได้ส่ งนักศึ กษาเข้าร่ วม 3 รุ่ น รวม 28 คน และการเปิ ดสอนภาษาญี ปุ่ นสํ าหรั บบุ คคลทัวไป
บุ คลากร และนั กศึ กษาวิ ท ยาลัยดุ สิ ตธานี โดยเชิ ญ อาจารย์ชาวญี ปุ่ นจาก ASO COLLEGE GROUP
มาสอนทีวิทยาลัยดุสิตธานี
• ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE, SWITZERLAND – รั บรองหลักสู ตรปริ ญญาตรี (หลักสู ตร
นานาชาติ) บริ หารธุ รกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ ท
• LE CORDON BLEU, FRANCE – หลักสู ตรปริ ญญาตรี ร่วม (หลักสู ตรนานาชาติ) บริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขา
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคารระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีและสถาบันเลอกอร์ ดอง เบลอ
• LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY (MANILA, CAVITE, BATANGAS AND LAGUNA)
– วิทยาลัยดุ สิตธานี ดาํ รงฐานะทีปรึ กษาทางด้านการศึกษา ควบคุ มดูแลคุ ณภาพการเรี ยน การสอนและ
พัฒนาสื อการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐาน จนประสบความสําเร็ จ ปี การศึกษานี& มีผูเ้ ข้าศึกษา รวมแล้ว
14,587 คน
• THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, HONG KONG – มหาวิทยาลัยอันดับหนึงในเอเชี ย
และอันดับสองของโลก โดยร่ วมมือกันเปิ ดหลักสู ตรระยะสั&นสําหรับผูบ้ ริ หารด้านการโรงแรม อาทิเช่ น
หลักสู ตร “นวัตกรรม และการเป็ นผูน้ าํ ในอุ ตสาหกรรมบริ การ” และหลักสู ตร “การจัดงานประชุ มและ
งานอิเว้นท์
• TSUJI CULINARY INSTITUTE, JAPAN – ร่ วมมื อ เปิ ดสอนหลั ก สู ตรการประกอบอาหารญี ปุ่ น
ต้นตํารับ สําหรับบุคคลทัวไป และบรรจุเป็ นวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี
• GAMBERO ROSSO, ITALY – ร่ วมมื อเปิ ดสอนหลักสู ตรการประกอบอาหารอิ ตาเลี ยนสําหรั บบุ คคล
ทัวไป และบรรจุเป็ นวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี
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• BALI INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE, INDONESIA – วิ ท ยาลัยดุ สิ ตธานี
ดํารงฐานะที ปรึ กษาด้านการบริ หารสถาบันการศึ กษาด้านอุ ตสาหกรรมบริ การ และมี แผนจะเปิ ด
ดําเนินการอบรมหลักสู ตรระยะสั&นแก่บุคคลทัวไปในเดือนมกราคม 2559
นอกจากนี& วิทยาลัยยังได้ให้ความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอืนๆ ในด้านการศึกษาเพือเชื อมความสัมพันธ์
อันดี และแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์ อาทิ
• การเป็ นเจ้าภาพร่ วมในการจัดงาน 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP
AND BUSINESS MANAGEMENT ซึ งจั ด โดยส ถาบั น UNIVERSITAS TARUMANAGARA –
INDONESIA (UNTAR) ระหว่างวันที 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์
• การฝึ กอบรมให้สถาบันการศึกษา HOSPITALITY AND CATERING TRAINING ACADEMY (HCTA)
ประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาร์ ในหัวข้อ การบริ หารจัดการให้ ก ับผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 คน
ระหว่างวันที 26-27 มกราคม 2558 การอบรม TRAIN THE TRAINER สําหรับอาจารย์ผชู ้ ่วยสอน จํานวน 5
คน ระหว่างวันที 21-25 กันยายน 2558
นอกจากนี& วิทยาลัยยังได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กในสถาบันที มี ชื อเสี ยงด้านอุ ตสาหกรรมบริ การ เพื อพัฒนา
องค์ความรู ้ ในด้านอุ ตสาหกรรมบริ การให้ ท ันต่ อสภาวการณ์ ปั จจุ บ นั และนําความรู ้ ใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
วิทยาลัยให้มีความเจริ ญก้าวหน้ายิงขึ&น สถาบันทีวิทยาลัยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก อาทิ
• THE INTERNATIONAL COUNCIL ON HOTEL, RESTAURANT, AND INSTITUTE EDUCATION (ICHRIE)
• THE ASIA PACIFIC COUNCIL ON HOTEL, RESTAURANT, AND INSTITUTIONAL
EDUCATION (APACCHRIE) อธิ การบดี วิ ท ยาลั ยดุ สิ ตธานี ได้ รั บ เลื อกเป็ น DIRECTOR OF
MARKERTING วาระตั&งแต่ มิถุนายน 2558 – มิถุนายน 2559
• THE PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION (PATA) อธิ การบดี วิทยาลัยดุ สิ ตธานี ได้รับเชิ ญเป็ น
คณะกรรมการ EDUCATION BOARD ตั&งแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 จนถึงปั จจุบนั
• THE THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (TCEB)
• THE THAILAND INCENTIVE AND CONVENTION ASSOCIATION (TICA)
• THE INTERNATIONAL CENTER OF EXCELLENCE IN TOURISM AND HOSPITALITY
EDUCATION (THE-ICE) อธิ ก ารบดี วิ ท ยาลั ยดุ สิ ตธานี ได้ รั บ เลื อกเป็ น DIRECTOR OF THE-ICE
BOARD วาระตั&งแต่ ปี 2557-2559
ในปี 2558 นี& วิ ทยาลัยได้ รั บ ความไว้วางใจและได้ รั บเลื อกให้ เป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุ มวิ ชาการ
“14th APacCHRIE Conference” ณ โรงแรมดุสิตธานี ระหว่างวันที 11-13 พฤษภาคม 2559 ในหัวข้อ “Crisis Management
and Business Continuity in Tourism Industry” ซึ งจะมีผลงานวิจยั จากผูท้ รงคุณวุฒิท& งั ในประเทศและต่างประเทศเข้าร่ วม
เสนอผลงานวิจยั ในวันดังกล่าว
วิทยาลัยได้มุ่งมันพัฒนางานด้านวิจยั และนําผลงานวิจยั ทีได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งข้อมูลลิ ขสิ ทธิn และ
หนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบี ยนเครื องหมายการค้า จากกรมทรั พย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ชื อผลงาน
“การพั ฒ นาตํารั บ อาหารไทยตามมาตรฐานของวิ ท ยาลั ย ดุ สิ ตธานี (The Development of Thai Food Recipes in
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Accordance with Dusit Thani College Standard)” จัดพิมพ์เป็ นหนังสื อตําราอาหารไทย มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี เพือ
เผยแพร่ แก่สาธารณชนให้เป็ นทีแพร่ หลาย เป็ นการสื บทอดศิลปะการประกอบอาหารไทยให้คงไว้ตลอดไป
นอกจากนี& วารสารวิทยาลัยดุ สิตธานี ได้ผ่านการรับรองคุ ณภาพของศูนย์ดชั นี การอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
เป็ นวารสารกลุ่มที 1 ซึ งมีเนื& อหาและรู ปแบบทีเป็ นมาตรฐานระดับสากล และจะถูกคัดเลื อกเข้าสู่ ฐานข้อมูล ASEAN
Citation Index (ACI) ต่อไป
ในด้านกิ จกรรมการแข่ งขัน วิทยาลัยดุ สิตธานี ยงั ได้รับเชิ ญให้เป็ นตัวแทนประเทศไทยและเอเชี ยเข้าร่ วม
แข่ งขัน ในงาน Congress – Disciplines Escoffier International ณ ประเทศฝรั งเศส ระหว่ างวัน ที 5-7 มี น าคม 2559
เป็ นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่ วมการแข่งขันการประกอบอาหารในงาน Food & Hotel Asia 2016 ณ ประเทศ
สิ งคโปร์ ระหว่างวันที 9-17 เมษายน 2559 และเป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่ งขันการประกอบอาหารในงาน
IKA / Culinary Olympics ณ ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที 20-26 ตุลาคม 2559
กว่ า 22 ปี ของความสํ าเร็ จ วิ ทยาลัยดุ สิ ตธานี ได้ รั บการยอมรั บว่ าเป็ นหนึ งในสถาบันการศึ กษาด้ าน
อุตสาหกรรมบริ การชั&นนําที ได้รับมาตรฐานระดับสากล ด้วยหลักสู ตรการเรี ยนทีมีคุณภาพ ผนวกกับคณาจารย์ทีมี
ความรู ้ และประสบการณ์ ตรงสาขา และกิ จกรรมเสริ มทักษะต่างๆ ทําให้วิทยาลัยดุ สิตธานี สามารถผลิ ตบัณฑิ ตทีเต็ม
เปี ยมไปด้วยความรู ้ความสามารถในทักษะทั&งทางด้านการปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล เพือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั&งในประเทศและต่างประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานี มี
นักศึกษาทั&งสิ& นกว่า 3,639 คน และผลิตบัณฑิตทีมีความรู ้ความสามารถสู่ สังคมไปแล้ว 4,141 คน
วิ ท ยาลั ยดุ สิ ตธานี ต& ังอยู่ บ นถนนศรี นคริ น ทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ บนเนื& อที 12 ไร่ ประกอบด้ วย
อาคารเรี ยน 2 อาคาร มีพ&ืนทีใช้สอยทั&งสิ& น 14,083 ตารางเมตร โดยมีหอ้ งเรี ยน ห้องฝึ กปฏิบตั ิ ห้องสาธิ ต และห้องครัวที
ทันสมัยและอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนครบครัน สําหรับปี 2558 นี& วิทยาลัยได้ดาํ เนิ นการเพิมห้องปฏิ บตั ิการครัว และ
ห้องปฏิบตั ิการเบเกอรี รวมทั&งการปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการอืน ๆ อาทิเช่น ห้องปฏิบตั ิการบาร์ เทนเดอร์ ห้องปฏิบตั ิการ
อาหารและเครื องดืม ให้ดูสวยงามและทันสมัย
 การตลาดและการแข่ งขัน
การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส ํ าคัญ
กลุ่มเป้าหมาย:
• นักเรี ยนระดับเตรี ยมอุดมศึกษา ทั&งในประเทศ และจากต่างประเทศ
• ผูป้ กครองและอาจารย์แนะแนวผูท้ ีมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจในการศึกษาต่อของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
• ศิษย์เก่าของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต่างๆ ทีเป็ นนักศึกษาปั จจุบนั ของวิทยาลัยดุสิตธานี (โดยเฉพาะปี 1)
• กลุ่มผูท้ าํ งานในอุตสาหกรรมการบริ การ สําหรับการฝึ กอบรมเพิมเติ มในสาขาเฉพาะทาง เพือเพิมพูน
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และความก้าวหน้า
• กลุ่มบริ ษทั ต่างๆ สําหรับการอบรมพิเศษด้านการบริ การ ฯลฯ
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กลยุทธ์ (Strategy):
• กลยุทธ์ดา้ นกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
o การส่ งเอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสู ตรผ่านทางไปรษณี ยแ์ ละอี เมล์ แก่ โรงเรี ยนมัธยมปลาย
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการทั&งภาครัฐและเอกชน
o การเข้าบรรยายตามโรงเรี ยนมัธยมปลายเพือประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยและหลักสู ตรต่างๆ
o การร่ วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ และ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
o การเชิญกลุ่มนักเรี ยนและอาจารย์จากโรงเรี ยนมาเยียมชมวิทยาลัย
o การจัดสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการกับอาจารย์โรงเรี ยนมัธยม เพือให้อาจารย์ได้สัมผัสกับบรรยากาศ
การเรี ยนการสอนทีวิทยาลัยและนําไปบอกต่อกับนักเรี ยนมัธยมและผูป้ กครอง
o การจัดกิจกรรมสัมมนาแนะแนวการศึ กษาต่ อ (Information session) เพือประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
พร้อมพาเยียมชมวิทยาลัย โดยจัดในวันเสาร์ เพือให้ผูป้ กครองได้เข้าร่ วมกิจกรรมได้ดว้ ย
• กลยุทธ์ดา้ นการจัดทําสื อประชาสัมพันธ์
o จัดทําสื อประชาสัมพันธ์ในแบบดั&งเดิม อาทิ โปสเตอร์ โบรชัวร์ VCD เป็ นต้น
o จัดทําสื อออนไลน์ อาทิ ใบสมัครออนไลน์ โบรชัวร์ ออนไลน์ (E-brochure) ให้ สามารถใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
o จัดทํา New Media (Facebook Fanpage, Website, Line) เพือให้เข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายง่ ายขึ& น และ
แต่ละสื อควรมีขอ้ มูลทีครบถ้วนเป็ นปั จจุบนั
• กลยุทธ์ดา้ นการใช้สือโฆษณาต่างๆ ทั&งทีเป็ นสื อสิ งพิมพ์ (หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ อินเทอร์ เน็ต)
• กลยุทธ์ดา้ นการสื อสารภายในองค์กร
o ส่ งอี เมล์ข ้อมู ลเกี ยวกับวิทยาลัยให้กบั อาจารย์และบุ คลากร เพื อให้อาจารย์และบุ คลากรได้
ประชาสัมพันธ์ไปยังคนรู ้จกั ต่อไป
o สร้ างความสั มพันธ์ ที ดี ก ับนักศึ กษาปั จจุ บ นั เพื อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที ดี ของวิทยาลัยและ
นักศึ กษาที เป็ นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยกับโรงเรี ยนมัธยมซึ งเรี ยนจบมาหรื อ
คนรอบข้าง
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุ รกิจการศึกษา ต้องใช้คณาจารย์และหลักสู ตรการเรี ยนเป็ นหลัก นอกเหนื อไปจากการจัดสถานทีและจัดหา
อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนต่างๆ ให้แก่นกั เรี ยน ด้วยหลักสู ตรการเรี ยนทีมีคุณภาพ ผนวกกับคณาจารย์ทีมีความรู ้และ
ประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริ มทักษะต่างๆ ทําให้วิทยาลัยดุสิตธานี สามารถผลิตบัณฑิ ตทีเต็มเปี ยมไปด้วย
ความรู ้ความสามารถในทักษะทั&งทางด้านการปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวสิ ัยทัศน์
กว้างไกล เพือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั&งในประเทศและต่างประเทศ
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ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อม
-ไม่มี งานทีย งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี4.2.2 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด)
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด จัดตั&งขึ&นโดยการร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) กับ
เลอ กอร์ ดอง เบลอ อินเตอร์ เนชันแนล ภายใต้บริ ษทั ร่ วมทุนนี& ได้จดั ตั&ง โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ ดอง
เบลอ ดุ สิต ขึ& น เปิ ดดําเนิ นการอย่างเป็ นทางการเมื อเดื อนกรกฎาคม ปี 2551 โดยมี หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนที
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การ
ปั จจุ บ ันโรงเรี ยนมี นักเรี ยนและผูส้ นใจทัวไปเข้าศึ กษาประมาณ 1,200-1,500 คน ต่ อปี ในหลั กสู ตรการ
ประกอบอาหารคาวและขนมอบแบบฝรั งเศส (หลักสู ตรคลาสสิ ค ไซเคิล – Classic Cycle Programme) ซึ งถื อได้วา่ เป็ น
หลักสู ตรหลักที สําคัญของโรงเรี ยน เมื อปี 2553 โรงเรี ยนเล็งเห็ นความสําคัญในการพัฒนาหลักสู ตรอาหารไทยเพือ
ส่ งเสริ มและเผยแพร่ อาหารไทยสู่ ต่างประเทศ จึงเปิ ดหลักสู ตรวิชาการครั วไทย (Professional Thai Cuisine Programme 540 ชัวโมง) ขึ&น นอกจากนี& หลักสู ตรการทําขนมปั ง (The Art of Bakery - 240 ชัวโมง) ทีเปิ ดรับสมัครในปี เดียวกันนั&น
ได้รับความสนใจและการตอบรั บจากทั&งนักเรี ยนไทยและชาวต่ างชาติ เป็ นอย่างดี และเมื อเดื อนเมษายน ปี 2556
โรงเรี ยนได้เปิ ดหลักสู ตรความรู้ เกียวกับไวน์ (Wine Studies Course - 45 ชัวโมง) เพือตอบสนองการขยายตัวของภาค
ธุ รกิ จอาหารและเครื องดื ม รวมทั&งพัฒนาบุคลากรทีเกี ยวข้องกับการบริ การและผูส้ นใจทัวไปให้ได้รับความรู ้ และมี
ความเข้าใจที ถูกต้องเกี ยวกับการผลิ ตไวน์ การคัดเลื อก การเก็บรักษา และการจัดเสิ ร์ฟไวน์ ซึ งได้รับความนิ ยมจาก
นักเรี ยนและผูป้ ระกอบการ ทําให้มีนกั เรี ยนเต็มจํานวนทุกภาคเรี ยน อีกทั&งยังได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั ห้างร้าน
และผูน้ าํ เข้าไวน์ท& งั ในและต่างประเทศเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะ บริ ษทั อิตาเลเซี ย เทรดดิ&ง จํากัด ให้การสนับสนุ นไวน์
และวิทยากร ซึ งเป็ นผูป้ ลูกและผลิ ตไวน์จากทัวโลกสําหรับการจัดสัมมนาความรู ้ และการแลกเปลี ยนประสบการณ์
เกียวกับไวน์ พร้อมการชิมไวน์
นอกจากนี& ทางโรงเรี ยนยังเปิ ดอบรมหลักสู ตรระยะสั& น อาทิ เวิ ร์ คช็ อปการทําอาหาร และขนมอบ
อาหารไทย กาแฟ และเครื องดื มต่ างๆ ให้ ก ับนั กเรี ยน และผู ้สนใจทัวไปรวมทั&งบริ ษ ัทและองค์ กรต่ างๆ เช่ น
บริ ษทั ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอุปกรณ์เกียวกับอาหาร เป็ นต้น โรงเรี ยนได้รับความสนใจและเป็ นทีรู ้จกั อย่างกว้างขวางจาก
ความร่ วมมือในการจัดงานกิจกรรมพิเศษร่ วมกับองค์กรชั&นนํามากมาย
ในปี 2557 โรงเรี ยนเปิ ดหลักสู ตรสําหรับเยาวชน (Les Petit Cordon Bleus หรื อ Le Cordon Bleu Dusit Young
Chefs Cooking Program) และมุ่งปรับปรุ งหลักสู ตรเพือประโยชน์แก่เยาวชนอย่างต่อเนื อง อีกทั&ง ยังเป็ นโอกาสในการ
พัฒนาความสนใจและสานต่อความฝันของเด็กๆ ทีมีความชอบด้านการทําอาหาร เพือมุ่งสู่ อาชี พเชฟต่อไป หลักสู ตร
เหมาะสําหรับเยาวชน อายุระหว่าง 8-11 ปี และ 12-15 ปี โดยเปิ ดอบรมในช่ วงปิ ดภาคเรี ยนของโรงเรี ยนสามัญศึกษา
โรงเรี ยนเอกชน และโรงเรี ยนนานาชาติ โรงเรี ยนมีความมุ่งมันพัฒนาหลักสู ตรใหม่ๆ เพือให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
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การเปลี ยนแปลง อาทิ หลักสู ตรการบริ หารจัดการ เทคนิ คด้านการทําอาหารแนวใหม่ๆ ความรู ้ เกี ยวกับโภชนาการ
อาหารร่ วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยทีมีชือเสี ยง เช่น มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เลอ กอร์ ดอง เบลอ เป็ นสถาบันที สอนการประกอบอาหารแบบฝรั งเศสที ได้รับการยอมรั บทัวโลกเปิ ด
ดําเนิ นการสอนมานานกว่า 120 ปี ปั จจุบนั มีสาขาทั&งหมดมากกว่า 50 โรงเรี ยน ใน 20 ประเทศทัวโลก อีกทั&ง ยังได้รับ
รางวัลอีกมากมาย และโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 3 โรงเรี ยน
สอนการประกอบอาหารทีดีทีสุ ดในเอเชี ย จากการประชุ มสุ ดยอดของโลกทางด้านอาหาร (World Gourmet Summit) ปี
2552 ปี 2553 และปี 2554 ณ ประเทศสิ งค์โปร์ ซึ งต่อมา โรงเรี ยนได้รับเกี ยรติจากงาน World Gourmet Summit โดยมี
บริ ษทั อิเล็คทรอลักซ์ เป็ นผูส้ นับสนุ น รับรางวัลชนะเลิ ศโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหารที ดี ทีสุ ดในเอเชี ย เมือปี
2557 นี& ถือเป็ นความภูมิใจอย่างยิง
นอกจากนี& หนังสื อ “ส้ มตํา” (Cookbook: Somtum A Meeting of Tastes, Flavours & Cultures) ยังได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศตําราอาหารที ดี ที สุ ดประเภทอาหารเอเชี ย จากการเข้าร่ วมการประกวดตําราอาหารนานาชาติ (International
Gourmand Book Awards) ซึ งเป็ นการประกวดตําราอาหารทีมีชือเสี ยงมากที สุ ด ณ เมืองปารี ส ประเทศฝรังเศส เมือปี
2555 อีกทั&ง โรงเรี ยนมีความยินดีเป็ นอย่างยิงทีได้เป็ นส่ วนหนึ งในการสนับสนุ นกิจกรรมโครงการ “สร้างรอยยิม& ” กับ
โรงแรมดุ สิ ตธานี ในการจัดจําหน่ ายหนังสื อ “ส้ มตํา” เพื อนํารายได้ร่ วมสมทบทุ นเข้ามู ลนิ ธิ สร้ างรอยยิ&มแห่ ง
ประเทศไทย (Operation Smile Thailand)
โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต มี ความภาคภูมิ ใจที ได้มีโอกาสสนับสนุ นงาน
มูลนิ ธิโครงการหลวง “เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง” ณ จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ งเป็ นกิ จกรรมทีโรงเรี ยนเข้าร่ วมมาโดยตลอดทุกปี
ซึ งเหล่าบรรดาเชฟและผูช้ ่ วยเชฟต่างพากันเดิ นทางสู่ ยอดดอยเพือเตรี ยมอาหารทั&งมื& อเช้า กลางวัน และเย็นสําหรั บ
ผูร้ ่ วมเดินทางระดับ VIP ของโครงการตลอด 2 คืน 3 วัน
ในปี 2558 โรงเรี ยนประสบความสําเร็ จจากผลการดําเนิ นงานทีเพิมสู งขึ&นกว่าปี ทีผ่านมา จากความมุ่งมันใน
การสร้ างความเป็ นเลิ ศด้านสถาบันสอนการประกอบอาหารชั&นนําของประเทศไทย ทําให้ ได้รับความเชื อมันจาก
นักเรี ยนชาวต่างชาติ และมีอตั ราการรับนักเรี ยนต่างชาติเพิมขึ&นทุกปี
รายละเอียดหลักสู ตรทีเ ปิ ดสอน
• หลักสู ตรคลาสสิ ค ไซเคิ ล (Classic Cycle) เป็ นหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร เปิ ดรั บสมัครทั&งแบบหลักสู ตร
วันธรรมดา (Weekday Class) และหลักสู ตรวันเสาร์ (Saturday Class)
o หลักสู ตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine)
o หลักสู ตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie)
o หลักสู ตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Grand Diplôme)
• หลักสู ตรวิชาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine Programme)
• หลักสู ตรการทําขนมปั ง (The Art of Bakery)
• หลักสู ตรความรู ้เกียวกับไวน์ (Wine Studies Course)
• หลักสู ตรระยะสั&นต่างๆ (Culinary Discovery Programme (Short Courses))
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โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต ตั&งอยู่ที อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี ชั&น 1 เลขที 946
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุ งเทพฯ มีพ&นื ทีโดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรี ยนได้รับการออกแบบเป็ นอย่างดีและ
มีเครื องมือเครื องใช้ในการเรี ยนการสอนทีทันสมัย โดยแบ่งเป็ นห้องครัวประกอบอาหารคาว ห้องครัวประกอบอาหาร
หวาน ห้องครัวเอนกประสงค์ ห้องครัวประกอบอาหารนานาชาติ ห้องสาธิ ตประกอบอาหาร ห้องเรี ยนสําหรับหลักสู ตร
ความรู ้เกียวกับไวน์ ห้องเรี ยนทํากาแฟ และห้องสมุด เป็ นต้น
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส ํ าคัญ
โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิ ต มีแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดเพื อ
ปรับปรุ งธุ รกิ จอย่างต่อเนื อง ปั จจุบนั มีผูส้ นใจเข้าเรี ยนในหลักสู ตรต่างๆ เป็ นจํานวนมาก โดยคิดเป็ นนักเรี ยนไทย
ร้อยละ 70 และนักเรี ยนต่างชาติร้อยละ 30
กลุ่มเป้าหมาย:
• กลุ่มผูส้ นใจทัวไป ครอบครัว และเยาวชน
• กลุ่มบริ ษทั องค์กรชั&นนํา กลุ่มบริ ษทั คู่คา้ และสถานฑูต
• สถาบันแนะแนวการศึกษา ทั&งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ :
• การใช้สือโฆษณาต่างๆ เช่น สื อสิ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร
• การจัดงานแนะแนวหลักสู ตรและเยียมชมโรงเรี ยน (Open House) และงานกิจกรรมการสาธิ ตการประกอบอาหาร
• การจัดทําระบบการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ และการสร้างกิจกรรมการตลาดเฉพาะบุคคล
• การพัฒนารู ปแบบการสื อสาร โฆษณา ผ่านสื อสังคมออนไลน์
• การสร้ างความสั มพันธ์ อ ันดี ระหว่างโรงเรี ยนและศิ ษย์เก่ า เพื อพัฒนาและส่ งเสริ มกิ จกรรมที เป็ น
ประโยชน์ต่อสถาบัน และกิจการของศิษย์เก่า
• การร่ วมมื อกั น จัดกิ จกรรมพิ เศษต่ างๆ กั บ กลุ่ ม พั น ธมิ ตรธุ รกิ จ โดยการนํ ากลยุ ท ธ์ พ ั น ธมิ ตร
(Co-branding) มาใช้ เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ทีสอดคล้องกัน เช่น แบรนด์ เอส-เพียว
(ข) สภาพการแข่ งขัน
การแข่ งขันในปี ทีผ ่ านมาและแนวโน้ มในอนาคต
ความต้องการกลุ่มผูส้ ําเร็ จการศึกษาสายงานวิชาชี พ (ปวส.) ทางด้านอาหาร ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื อง เนื องจากมี
ความต้องการบุ คลากรที เพิมสู งขึ&น ในภาคธุ รกิ จการโรงแรมและการท่องเที ยวทั&งในและต่างประเทศ แนวโน้มของการ
เติ บโตของธุ รกิ จดังกล่ าว น่ าจะยังคงขยายตัวต่อเนื องต่ อไปอี ก 2-3 ปี ข้างหน้า หากไม่ได้รับผลกระทบจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ผลของโลกาภิวฒั น์ยงั คงสร้างกระแสให้เกิดความสนใจในการศึกษาศิลปะด้านการทําอาหารอย่างต่อเนื อง อีกทั&ง
ยุคอาหารฟิ วชันทีแพร่ หลายไปทัวโลก ยิงส่ งผลให้ เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต มีโอกาสเติบโตทางธุ รกิจเพิมมากขึ&น
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ในส่ วนของภาวะการตลาดของสถาบันฝึ กอบรมศิลปะการทําอาหารในประเทศไทยนั&น เลอ กอร์ ดอง เบลอ
ดุ สิต ยังคงเป็ นผูน้ าํ ด้านสถาบันสอนการทําอาหารในระดับแนวหน้า ซึ งปั จจุ บนั ยังคงไม่มีคู่แข่งขันที เป็ นสถาบัน
ระดับนานาชาติ หรื อกิจการร่ วมค้าใดๆ ทีนําเสนอหลักสู ตรการเรี ยนในระดับทีใกล้เคียงกัน แต่ท& งั นี& ยังคงต้องติดตาม
ความเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึ&นในอนาคต
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิ ต เป็ นสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับนานาชาติ ทีนําเสนอทั&งหลักสู ตรการ
ทําอาหารแบบฝรังเศสและอาหารไทย ทีสะท้อนถึงวัฒนธรรมด้านอาหารของทั&งสองประเทศ โดยมีหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอนทีได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การ สําหรับอาจารย์เชฟผูส้ อนจะคัดเลือกจากประสบการณ์ การ
ทํางานในระดับมืออาชีพจากร้านอาหารห้าดาวทัวโลก ซึ งหากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
นอกจากนี& เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต ยังมีการจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรผูส้ อนอย่างมีระบบ ซึ งผูท้ ีได้รับ
การคัดเลื อกเข้าเป็ นอาจารย์เชฟผูส้ อนแล้วนั&น จะต้องผ่านการฝึ กอบรม และการสังเกตการณ์ ในหลักสู ตรทีเปิ ดการ
เรี ยน การสอนทั&งในรู ปแบบการสาธิ ตการประกอบอาหาร และห้องปฏิ บตั ิการครัว เป็ นเวลา 3 เดื อน อย่างไรก็ตาม
ผูส้ อนยังจําเป็ นต้องผ่านการทดสอบภาคปฏิบตั ิการสอน และการสัมภาษณ์ ก่อนการบรรจุเข้าสอนจริ งในหลักสู ตร
ตามที การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรของโรงเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ อาจารย์เชฟผู ้สอนจําเป็ นต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสาร ดังนั&น อาจารย์เชฟผูส้ อนทุ กท่านจะต้องสอบผ่านการวัดผลทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิ การ พร้อมการควบคุมคุณภาพการเรี ยนการสอน
ภายใต้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายใต้ระบบการประเมินคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิ การ เพือรักษาระดับ
คุณภาพ และมาตรฐานการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน ซึ งจะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทุกๆ 3 ปี
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต เล็งเห็ นถึ งความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื อง เพือเพิมความรู ้ ความสามารถ
ทําให้อาจารย์ผสู ้ อนมีความเจริ ญก้าวหน้าและศักยภาพในการสอน ซึ งมีการดําเนินงานสนับสนุนในหลาย ด้าน เช่น การเรี ยน
ในหลักสู ตรต่างๆ ภายในโรงเรี ยน และจากสถาบันอืนๆ ทั&งทักษะการทํางาน การสอน และภาษาอังกฤษ
ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อม
-ไม่มี งานทีย งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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4.2.3 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม (บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด)
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
แนวคิดสําหรับโรงเรี ยนดุสิตธานีการโรงแรมได้รับการพัฒนาขึ&นหลังจากทีฝ่ ายการศึกษาของดุสิตธานี จดั ตั&ง
หน่ วยงานด้านอาชี วศึกษาขึ&นเมือปลายปี 2556 เนื องจากธุ รกิ จโรงแรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื องและมีภาวะการขาด
แคลนแรงงานระดับเริ มต้นทีมีความรู ้และทักษะทีสามารถทํางานได้อย่างมืออาชีพเป็ นจํานวนมาก
โรงเรี ยนสอนวิชาชี พด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบ ตั รและประกาศนี ยบัตรนี& เป็ นการสร้ างโอกาสทํางาน
ให้กบั เยาวชน โดยเฉพาะให้กบั นักเรี ยนที จบในระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความรู ้ และทักษะด้านวิชาชี พ
สามารถประกอบอาชีพได้
โรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรมจัดตั&งภายใต้ บริ ษัท ดุ สิ ตธานี การโรงแรมศึ กษา จํากั ด เป็ นแห่ งแรก
ณ ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ ถนนเพชรบุรี ในเดือนสิ งหาคม 2558 และบริ ษทั ได้มีนโยบายทีจะขยายโรงเรี ยนทีมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกันนี&ในภูมิภาคอืนๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซี ยนอีกด้วย
โรงเรี ยนดุสิตธานี การโรงแรมเป็ นโรงเรี ยนสอนวิชาชี พด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบตั รและประกาศนี ยบัตร
เปิ ดสอนเพือให้ความรู ้และทักษะการให้บริ การในสาขางานต่างๆ ของธุ รกิจโรงแรม แก่เยาวชนทีต้องการประกอบอาชี พ
ในธุ รกิ จโรงแรมหรื อผูส้ นใจและผูท้ ี กําลังทํางานเพือเพิมทักษะในการประกอบอาชี พโดยมีระยะเวลาการศึ กษาตั&งแต่
6-18 เดือน
หลักสู ตรที ใช้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริ การของบุ คลากร
วิชาชี พท่ องเที ยวแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) เพื อ
รองรับข้อตกลงการเคลื อนย้ายแรงงานในอาเซี ยนทีจะมีข& ึนอย่างเป็ นทางการในปี 2558 ครอบคลุมสาขางานในธุ รกิ จ
โรงแรม คื อ ฝ่ ายผลิ ตอาหารและขนมอบ ฝ่ ายการให้ บริ การอาหารและเครื องดื ม และฝ่ ายการให้ บริ การห้ องพัก
(งานแม่บา้ นและงานต้อนรับส่ วนหน้า) แบ่งการเรี ยนการสอนเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
ระดับวุฒิบตั รเบื&องต้น (ความรู ้ และทักษะการปฏิ บตั ิ งาน และทัศนคติทีจําเป็ นในการเป็ นบุ คลากรโรงแรม
และความรู ้ ทักษะการปฏิบตั ิงาน และทัศนคติทีจําเป็ นของแต่ละงาน)
ระดับวุฒิบตั รวิชาชีพ (ความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานอืนๆ ทีเกียวข้องกับงานประจําของแต่ละตําแหน่งงาน
และการเป็ นผูน้ าํ ทีม)
ระดับวุฒิบตั รวิชาชีพชั&นสู ง (ความรู ้และทักษะการประยุกต์เทคนิคกับการปฏิบตั ิงาน และการสอนงาน)
ระดับประกาศนียบัตร (ความรู ้และทักษะพิเศษเฉพาะสาขา และทักษะการบริ หารงาน)
หลักสู ตรการเรียนการสอนเหล่านี&ได้รับการพัฒนาจากการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผูเ้ ชียวชาญและคณาจารย์
ของวิ ทยาลัยดุ สิ ตธานี เพื อสร้ างความมันใจว่ าผู ้ที เรี ยนจบจากโรงเรี ยนจะสามารถเที ยบโอนผลการเรี ยนไปศึ กษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษาทีวิทยาลัยดุสิตธานี หรื อมหาวิทยาลัยอืนๆ ทีจะตกลงทําบันทึกความเขา้ ใจในการให้ความร่ วมมือระหว่างกันจึง
นับได้ว่าโรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรมจะเป็ นโรงเรี ยนการโรงแรมแห่ งแรกที ได้นํามาตรฐานสมรรถนะและ
ความสามารถในการให้บริ การของบุคลากรวิชาชีพท่องเทียวของอาเซี ยนมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบ
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ด้วยการนําหลักสู ตรที มี ความเป็ นเอกลักษณ์ ในการตอบสนองต่ อความต้องการของตลาดแรงงานทั&งใน
ประเทศและต่างประเทศมาใช้ผนวกกับการสอนทีมีคุณภาพและผลสัมฤทธิn จากคณาจารย์ทีมีความรู ้และประสบการณ์
ตรงในสาขาวิชาทีสอน รวมทั&งการจัดให้มีการฝึ กงานในสถานประกอบการและกิจกรรมเพือเสริ มทักษะต่างๆ จะทําให้
ผูส้ ํ าเร็ จการศึ กษาเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถในการทํางานในธุ รกิ จโรงแรมหรื อร้ านอาหารทั&งในประเทศและ
ต่างประเทศได้อย่างมืออาชี พ อีกทั&งมีสมรรถนะและความสามารถในการให้บริ การตามข้อตกลงพื&นฐานของอาเซี ยน
สามารถนําไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซี ยนตามข้อตกลงการเคลือนย้ายแรงงานในอาเซี ยนทีจะ
มีข& ึนอย่างเป็ นทางการในปี 2558
ปั จจุ บ ันโรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรม ได้ รั บการรั บรองจากกระทรวงศึ กษาธิ การภายใต้สํ านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน เปิ ดสอนหลักสู ตร 4 ระดับดังนี&
 วุฒิบตั รเบื&องต้น จํานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสู ตรการผลิตอาหารและขนมอบเบื&องต้น
2. หลักสู ตรการให้บริ การอาหารและเครื องดืมเบื&องต้น
3. หลักสู ตรการให้บริ การฝ่ ายห้องพักเบื&องต้น
 ระดับวุฒิบตั รวิชาชีพ จํานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสู ตรการประกอบอาหารตะวันตก
2. หลักสู ตรการทําขนมหวานตะวันตก
3. หลักสู ตรการจัดการให้บริ การเครื องดืมระดับวิชาชีพ
4. หลักสู ตรการให้บริ การฝ่ ายห้องพักระดับวิชาชีพ
 ระดับวุฒิบตั รวิชาชีพชั&นสู ง จํานวน 5 สาขา ได้แก่
1. หลักสู ตรการประกอบอาหารระดับวิชาชีพชั&นสู ง
2. หลักสู ตรการทําขนมอบและขนมหวานระดับวิชาชีพชั&นสู ง
3. หลักสู ตรการให้บริ การอาหารและเครื องดืมระดับวิชาชีพชั&นสู ง
4. หลักสู ตรการให้บริ การแผนกแม่บา้ นระดับวิชาชีพชั&นสู ง
5. หลักสู ตรการให้บริ การแผนกต้อนรับส่ วนหน้าระดับวิชาชีพชั&นสู ง
 ระดับประกาศนียบัตร จํานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสู ตรการจัดการครัว
2. หลักสู ตรการจัดการด้านบริ การอาหารและเครื องดืม
3. หลักสู ตรการจัดการฝ่ ายห้องพัก
หลักสู ตรในระดับวุฒิบตั รเบื&องต้นได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้วในเดือนสิ งหาคม
2558 ส่ วนหลักสู ตรในระดับวุฒิบตั รวิชาชี พและระดับวิชาชี พชั&นสู งคาดว่าจะได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การ
ใน เดื อนมกราคม และเดื อนกรกฎาคม 2559 ตามลําดับ และหลักสู ตรในระดับประกาศนี ยบัตร คาดว่า จะได้รับการ
อนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การ ในเดือนมกราคม 2560
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ระยะเวลาและการจัดการการเรียนการสอน
หลักสู ตรระดับวุฒิบตั รระดับเบื&องต้น ระดับวุฒิบตั รวิชาชี พ และระดับวุฒิบตั รวิชาชี พชั&นสู ง แต่ละหลักสู ตร
แบ่งเป็ นการเรี ยนภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บตั ิในชั&นเรี ยน 3 เดื อนและการฝึ กงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรี ยน
ตลอดทั&งหลักสู ตรรวม 6 เดือน
หลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรแบ่ งเป็ นการเรี ยนภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ัติ ในชั&นเรี ยน 15 เดื อนและ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรี ยนตลอดทั&งหลักสู ตรรวม 18 เดือน
โรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรม ตั&งอยู่เลขที 588/5 ถนนเพชรบุ รี แขวงถนนเพชรบุ รี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
บนเนื& อที 1 ไร่ 66 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรี ยน 1 อาคาร จํานวน 7 ชั&น มีพ&ืนทีใช้สอยทั&งสิ& น 6,947.5 ตารางเมตร
โดยมีหอ้ งเรี ยนห้องฝึ กปฏิบตั ิ ห้องสาธิ ต และห้องครัวทีทันสมัยและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนครบครัน
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส ํ าคัญ
กลุ่มเป้าหมาย:
• สําเร็ จการศึ กษาไม่ ตากว่
ํ าประโยคมัธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) จาก
สถาบันการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิ การรับรองวิทยฐานะแล้ว หรื อการศึกษาอืนทีเทียบเท่าโดยได้รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การ
• ผูท้ ีไม่มีคุณสมบัติตามข้างต้นต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี บริ บูรณ์ และสําเร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าประโยค
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานด้านอุตสาหกรรมบริ การ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ขึ&นไป โดยจะต้องผ่านการทดสอบความรู ้และทักษะเบื&องต้นตามเงือนไขทีโรงเรี ยนกําหนด
กลยุทธ์ :
• พัฒนาหลักสู ตรให้มีความต่าง/ ประสิ ทธิ ผล/ คุณภาพ เน้นการฝึ กพัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิงานทั&งในห้องเรี ยน
และสถานประกอบการ ด้วยการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริ การของบุคลากร
วิชาชีพท่องเทียวแห่งอาเซี ยน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals)
• พัฒนาอาคารสถานทีให้มีความเป็ นโรงเรี ยนการโรงแรมทีโดดเด่นชัดเจน มีอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
ครบครัน ทันสมัย มีการใช้อุปกรณ์สารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนการสอน
• กําหนดและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ของโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนการโรงแรมที มีคุณภาพด้านการศึกษาที
ผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมให้กบั ทุกประเทศในภูมิภาค
• กําหนดราคาของหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรให้มีความแตกต่างกันโดยสะท้อนถึงภาพลักษณ์การตลาดและ
ต้นทุนทีแท้จริ ง
• ให้ทุนการศึกษาสนับสนุนแก่นกั เรี ยนเพือสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาเรี ยน
• จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
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o พัฒนาเว็บไซต์เพือประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน ให้มีความน่าสนใจ มีขอ้ มูลทีเป็ นปั จจุบนั และผูเ้ ข้าชม
สามารถปฏิสัมพันธ์กบั ระบบได้
o พัฒนาสื อสิ งพิมพ์ สื อโฆษณา และสื อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสารสปอตวิทยุ
สื อสังคมออนไลน์
o ประสานงานองค์กรพันธมิตรอย่างเป็ นระบบเพือทําการประชาสัมพันธ์ และใช้เป็ นทีฝึ กปฏิบตั ิงาน
ของนักเรี ยน
o พัฒ นาและสร้ างความร่ วมมื อให้ เกิ ดความเชื อมโยงระหว่ างโรงเรี ยน สถาบันการศึ กษาใน
ระดับอุ ดมศึ กษา และสถานประกอบการในอุ ตสาหกรรมบริ การ เพื อสามารถผลิ ตบุ คลากรที มี
คุณภาพและตรงตามความต้องการมากยิงขึ&น
o ส่ งเสริ มการศึกษาในระดับภูมิภาค เพือให้นกั เรี ยนทีอยูใ่ นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในโรงเรี ยน
o ส่ งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสู ตรแก่โรงเรียนมัธยมปลาย หรื อโรงเรียนอาชีวศึกษา ทั&งภาครัฐและเอกชน
o ร่ วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ
o จัดกิ จกรรมเพื อเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี สนใจได้เยียมชมสถานศึ กษาได้เห็นห้ องปฏิ บ ตั ิ การครั วห้ องปฏิ บ ตั ิ การ
ให้บริ การอาหารและเครื องดืม ห้องปฏิบตั ิการด้านงานแม่บา้ นและห้องปฏิบตั ิการงานต้อนรับส่ วนหน้า ฯลฯ
(ข) สภาพการแข่ งขัน
การแข่ งขันในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
ปั จจุ บ ันภาคอุ ตสาหกรรมการท่ องเที ยวไทยเติ บ โตเพิ มขึ& น มี การขยายตัวด้ านธุ รกิ จโรงแรมสู งขึ& น
ผูป้ ระกอบการไม่ สามารถหาแรงงานที มี คุ ณสมบัติตามที ต้องการได้ เนื องจากทักษะของแรงงานไม่ ตรงต่ อความ
ต้องการภายใต้เงือนไขการจ้างงาน ส่ งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรด้านการโรงแรมและท่องเทียวทีชํานาญการทั&ง
ในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพจํานวนมาก ทั&งนี& เป็ นผลของระบบการศึกษาทีผลิตแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด และยังมุ่งเน้นการเรี ยนภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะหลักสู ตรการเรี ยนการสอนด้านการโรงแรมและ
อุตสาหกรรมบริ การ ทั&งในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาส่ วนใหญ่
ปั จจุบนั การแข่งขันด้านการศึกษาในสาขาวิชาชี พการโรงแรมโดยตรงในระดับวุฒิบตั รและประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพยังไม่สูงมากนัก มีโรงเรี ยนทีสอนวิชาชีพการโรงแรมในระดับนี&เพียงไม่กีแห่งเท่านั&น อาทิเช่น โรงเรี ยนวิชาการ
โรงแรมแห่ งโรงแรมโอเรี ยนเต็ล (School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme) โรงเรี ยนการจัดการโรงแรม
และการท่องเที ยวนานาชาติ (International Hotel and Tourism Industry Management School) และโรงเรี ยนการโรงแรม
และท่ องเที ยว รี เจ้นท์ ชะอํา (Regent Cha-Am Hospitality School) ส่ วนแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต คาดว่าจะทวี
ความรุ นแรงมากยิงขึ&น
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุ รกิจการศึกษาสายอาชี พโดยเฉพาะด้านการโรงแรมจําเป็ นต้องใช้คณาจารย์ทีมีท& งั ความรู ้และประสบการณ์
โดยตรงในสาขาวิชาทีสอนประกอบกับหลักสู ตรทีมีมาตรฐานในการเรี ยนเป็ นหลัก นอกเหนื อไปจากการจัดสถานที
และจัดหาอุปกรณ์การเรี ยนการสอนต่างๆ ทีจะส่ งเสริ มให้เกิดผลสัมฤทธิn ในการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยนด้วยหลักสู ตร
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การเรี ยนที มี คุณภาพและเอกลักษณ์ ทีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริ การ
ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พท่ อ งเที ยวแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism
Professionals) เพือรองรับข้อตกลงการเคลื อนย้ายแรงงานในอาเซี ยนที จะมี ข& ึนอย่างเป็ นทางการในปี 2558 ผนวกกับ
กิ จกรรมเสริ มทักษะต่ างๆ ทําให้ คาดว่า โรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรมจะผลิ ตบุ คลากรที เต็มเปี ยมไปด้วยความรู ้
ความสามารถในทักษะทางด้านการปฏิ บ ัติงานเพื อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั&งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อม
-ไม่มี งานทีย งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี4.2.4 Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. (PHI Education) ดํ า เนิ น
ธุ รกิจด้านการศึกษาจดทะเบียนบริ ษทั ทีสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ เมือวันที 15 กรกฎาคม 2558 จะเปิ ดสอนวิชาชี พ
ด้า นการโรงแรมในระดับ ปริ ญ ญาตรี ห ลัก สู ต รสาขาการจัด การโรงแรม (Hospitality Management) และ
หลัก สู ตรระยะสั& น ได้แก่ ศิ ล ปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการดําเนิ น ธุ รกิ จโรงแรม (Hotel
Operations)
 การตลาดและการแข่ งขัน
ปั จ จุ บ ัน มี โรงเรี ย นที เปิ ดสอนหลัก สู ต รการจัด การโรงแรมเป็ นจํา นวนหลายแห่ ง ที สาธารณรั ฐ
ฟิ ลิปปิ นส์ แต่ PHI Education จะสร้างความแตกต่างจากโรงเรี ยนอืน โดยจะจัดให้มีหลักสู ตรนานาชาติทีได้รับ
การรั บ รองจากพัน ธมิ ต รที มี เสี ย งระดับ โลก ได้แก่ École hôtelière de Lausanne ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์
นอกจากนี& PHI Education จะร่ วมมือกับสถาบันชั&นนํานานาชาติ Institut Paul Bocuse ซึ งเป็ นสถาบันศึกษาด้าน
การโรงแรมและท่องเทียวทีมีมาตรฐานและคุณภาพชั&นสู ง เพือเปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตร
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
หลักสู ตรทีจะเปิ ดสอนมีดงั นี&
• ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม (Hospitality Management)
• หลักสู ตรระยะสั&น ได้แก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) การดําเนิ นการใน
ธุ ร กิ จ โรงแรม (Hotel Operations) การดํ า เนิ นการในธุ ร กิ จ โรงแรม 4 ดาว (4 Star
Commercial Hotel Operations)
 งานทีย งั ไม่ ส่งมอบ
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การได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ สั มปทาน หรือการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ หรื อการส่ งเสริ มการลงทุน รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ดังนี&
1. ธุ รกิจโรงแรม
- ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจโรงแรม
- บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ ม คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น ประเภท 6.2 กิ จการโรงแรม สําหรับประกอบ
กิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ซึ งปั จจุบนั สิ ทธิ ประโยชน์ทียังมีผลอยู่ คือ การได้รับอนุ ญาตนําคนต่างด้าวซึ งเป็ น
ช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรได้ตามจํานวน กําหนดเวลา และเฉพาะตําแหน่ งหน้าที การ
ทํางานทีคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
2. ธุ รกิจรับจ้างบริ หารโรงแรม
- บริ ษ ัทเป็ นเจ้าของเครื องหมายการค้าที ใช้ประกอบธุ รกิ จรั บบริ หารโรงแรม 5 เครื องหมายการค้า คื อ
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปริc นเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิ เด้นซ์”
3. ธุ รกิจสปา
- ใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ
- ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
4. ธุ รกิจการศึกษา
- ใบอนุญาตจัดตั&งวิทยาลัยดุสิตธานี
- ใบอนุญาตจัดตั&งโรงเรี ยนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต
- บริ ษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต จํากัด ได้รับ บัตรส่ งเสริ ม คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ประเภท 7.15
กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สําหรับประกอบกิ จการโรงเรี ยนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต ได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ โดยสรุ ป คื อ การได้รับอนุ ญาตนําคนต่ างด้าวซึ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ ํานาญการเข้ามาทํางานใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวน กําหนดเวลา และเฉพาะตําแหน่ งหน้าที การทํางานที คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น
พิจารณาเห็ นสมควร การได้รับอนุ ญาตให้ถือกรรมสิ ทธิn ในทีดิ น การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื องจักรการ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ การได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลไปรวมคํานวณเพือเสี ยภาษี
เงิ นได้ และการได้รับอนุ ญาตให้ นําเงิ นหรื อส่ งเงิ นออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศได้ โดยสิ ทธิ
ประโยชน์ขา้ งต้นมีเงือนไขและกําหนดเวลาเป็ นไปตามทีระบุบนบัตรส่ งเสริ ม คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
- ใบอนุญาตจัดตั&งโรงเรี ยนดุสิตธานีการโรงแรม
3. ปัจจัยความเสี ยง
ในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจมีความซับซ้อนและเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว แต่ละองค์กรต่าง
ต้องเผชิ ญกับความไม่แน่ นอนและความเสี ยงต่างๆ ทีรายล้อมอยู่มากมาย ธุ รกิ จโรงแรมเป็ นหนึ งในธุ รกิ จที มี
ความอ่ อ นไหวต่ อ ความไม่ แ น่ น อนและความเสี ยงทั&ง จากภายนอกและภายในองค์ก ร ซึ งล้ว นแล้ว แต่ มี
ผลกระทบต่อความสําเร็ จของธุ รกิจในระดับทีแตกต่างกันออกไป
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บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยตระหนัก ถึ ง ความสํ าคัญ ของการบริ ห ารความเสี ยงที มี ต่ อ องค์ก ร จึ ง ได้เริ ม
ดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี ยงทัวทั&ง องค์ก รขึ& น โดยมุ่ ง หวังให้ ช่ ว ยลดความไม่ แ น่ น อนและบริ ห ารจัดการ
ความเสี ยงหลักให้อยู่ในระดับ ที เหมาะสมและยอมรั บ ได้ รวมถึ งช่ วยเพิ มโอกาสทางธุ รกิ จอย่างเป็ นระบบ
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
อย่างไรก็ ต าม นอกเหนื อ จากความเสี ยงที ได้ก ล่ าวถึ ง ในเอกสารฉบับ นี& แล้ว ยัง มี ค วามเสี ยงอื นๆ
ทีอาจเกิดขึ&นโดยทีบริ ษทั ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี& หรื อ เป็ นความเสี ยงทีบริ ษทั มีความเห็นในขณะนี&วา่ ไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการประกอบการหรื อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ดังนั&น ผูล้ งทุ นควรพิจารณา
ปั จจัยความเสี ยงอืนๆ ตามทีเห็นสมควรเพือเป็ นข้อมูลประกอบด้วย
3.1 ความเสี ยงหลักต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
 ความเสี ยงจากปัจจัยภายใน
• ความเสี ยงจากการขยายธุรกิจรับจ้ างบริหารโรงแรม
ปี 2558 บริ ษ ทั ยังคงขยายธุ รกิ จอย่างต่ อเนื องทั&งในประเทศและต่างประเทศตามแผนระยะยาวของบริ ษ ัท
ทั&งนี& เพื อเพิ มศักยภาพในการแข่ งขันและลดความเสี ยงจากการที บริ ษ ัทมี รายได้ส่ วนใหญ่ จากภายในประเทศ
บริ ษ ัทจึ งเพิ มขอบข่ ายการดําเนิ นธุ รกิ จรั บบริ หารโรงแรมออกไปยังตลาดต่ างประเทศมากขึ& น ทั&งนี& เพื อขยายตลาด
ให้ ก ับเครื องหมายการค้าของบริ ษ ัท โดยเน้นไปที ภู มิ ภาคตะวันออกกลาง เช่ น สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ ภู มิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออก เช่ น สาธารณรัฐประชาชนจี น ภู มิภาคเอเชี ยใต้ เช่ น ประเทศอิ นเดี ย รวมไปถึ งทวีปยุโรป และแอฟริ กา
เนื องจากตลาดเหล่ านี& มี กลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายที มี ก าํ ลังซื& อสู ง และยังเป็ นตลาดที ยังมี ศกั ยภาพในการเติ บโตได้อีกมาก
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงพิจารณารับบริ หารโรงแรมภายในประเทศอย่างต่อเนื องโดยมุ่งเน้นทําเลที มี ศกั ยภาพสู ง
เป็ นหลัก ทั&งนี&เพือมิให้การขยายธุ รกิจกระจุกตัวอยูใ่ นภูมิภาคใดภูมิภาคหนึงจนเกินไป บริ ษทั ได้มีการพิจารณาในเรื อง
ความหลากหลายของแหล่งทีตั&ง เพือเป็ นการกระจายความเสี ยงทีอาจจะขึ&นจากการผันผวนของรายได้ควบคู่กนั ไป
ในปี 2557 และ ปี 2558 บริ ษ ัทและบริ ษ ทั ย่อยมี รายได้จากการรั บจ้างบริ หารโรงแรมคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.24
และร้ อยละ 2.31 ของรายได้ รวม ตามลําดับ โดยสั ญญารั บจ้างบริ หารโรงแรมมี อายุ สั ญญาอยู่ระหว่ าง 2-15 ปี
บริ ษ ัทและบริ ษ ทั ย่อยจึ งอาจมี ความเสี ยงที เกิ ดจากโรงแรมที บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยรั บบริ หารจะบอกเลิ กสั ญญา
ก่ อนกําหนด ไม่ ต่ อสั ญญาหลังจากหมดอายุสั ญญา หรื อมี การต่ ออายุสั ญญาโดยมี เงื อนไขเปลี ยนแปลงไปจาก
สัญญาเดิ ม รวมถึ งการเปลี ยนแปลงกฎหมายหรื อกฎระเบียบในแต่ละประเทศ ความเสี ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ
รายได้โดยรวมของบริ ษทั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงได้มีการจัดทําสัญญารับจ้างบริ หารทีมีเงือนไขรัดกุมมากขึ&น เพือลด
ความเสี ยงทีจะเกิดความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ&น
และเพือเป็ นการรองรับนโยบายการขยายธุ รกิจ บริ ษทั ได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ รวมทั&งยกระดับ
มาตรฐานการบริ หารจัดการทั&งด้านการตลาด ด้านการปฎิ บ ัติการ ด้านบุ คลากร ด้านการเงิ น และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั&งนี& เพือเป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่ง และ
เพือสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั เครื องหมายการค้าให้เป็ นทีรู ้จกั ในตลาดโลก
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• ความเสี ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
นอกเหนื อจากการขยายการรับจ้างบริ หารโรงแรม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีนโยบายทีจะขยายการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ทีมีผลตอบเเทนดี เพือเป็ นการสนับสนุ นกลยุทธ์ในการขยายธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เติบโต
ยิ งขึ& น ทั&งนี& ในปี ที ผ่ านมาบริ ษ ัทได้มี การศึ กษาการลงทุ นในโครงการต่ างๆ ทั&งในประเทศ และต่ างประเทศ
อย่างต่ อเนื อง โดยได้พิ จารณาถึ งปั จจัยความเสี ยงต่ างๆ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นควบคู่ ก ันไป เพื อ
ผลประโยชน์สู งสุ ดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม แม้จะมี การพิ จารณาอย่างรอบคอบแล้ว ในการลงทุ นดังกล่ าวบริ ษ ทั
ยังมี ความเสี ยง เช่ น การยอมรั บจากลู กค้า รายได้ที ไม่ เเน่ นอน การเปลี ยนเเปลงของค่าก่ อสร้ าง และกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบทีเกียวข้อง เป็ นต้น
เพือเป็ นการลดความเสี ยงทีอาจเกิดขึ&น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้สรรหาบุคลากรทีมีความรู ้ ความชํานาญ เพือ
จัดการโครงการลงทุ น รวมทั&งว่าจ้างบริ ษทั ที ปรึ กษาเอกชนที มี ชือเสี ยงและมีความเชี ยวชาญในแต่ละด้านให้เข้ามา
ศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ก่อนทีจะนํามาผลการศึกษา
มาประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในแต่ละโครงการโดย คณะกรรมการบริ หารผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพือให้แน่ ใจว่าโครงการลงทุ น
ต่างๆ ให้ผลตอบเเทนอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจเเละสามารถเพิมมูลค่าโดยรวมให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในปี 2558 บริ ษั ทได้ ลงทุ นขยายกิ จการด้ านการศึ กษาเพิ มมากขึ& น โดยมี การจัดตั&งโรงเรี ยนดุ สิ ตธานี
การโรงแรมเป็ นแห่ งแรก เพือรองรับความต้องการบุคลากรด้านการโรงแรม ในขณะทีธุ รกิจการศึกษามีแนวโน้มเติบโตใน
อนาคต ซึ งจะช่วยทําให้บริ ษทั มีรายได้ทียังยืนและหลากหลายทีมามากยิงขึ&น
• ความเสี ยงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุ งภาพลักษณ์ และพัฒนาโรงแรม
สําหรับธุ รกิจโรงแรม การปรับปรุ งอาคาร รวมถึงสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม (Renovation) มี
ความจําเป็ นอย่างมาก บริ ษทั จึงมีนโยบายทีจะปรับปรุ งและพัฒนาโรงแรมในเครื อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูเ่ ป็ น
ระยะๆ และมีการวางแผนการปรับปรุ งครั&งใหญ่ (Major Renovation) ทุ ก 5-7 ปี ทั&งนี& เพือรักษาระดับมาตรฐานของ
โรงแรมให้อยู่ระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว รวมทั&งเพือเป็ นการเพิมศักยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งใน
ธุ รกิจระดับเดียวกันได้
อย่างไรก็ตาม การปรั บปรุ งโรงแรมแต่ละแห่ งนั&น มี โอกาสที จะเกิ ดความล่าช้าเกิ นกําหนด อันเนื องมาจาก
ปั จจัยหลายประการ เช่ น โครงสร้ างอาคาร ปริ มาณแขกผูม้ าพัก จํานวนห้ องพัก แรงงาน หรื อแม้กระทังสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ งทั&งหมดนี& อาจส่ งผลให้เกิ ดความล่าช้าของโครงการปรับปรุ งโรงแรม อันเป็ นอุปสรรคต่อการทํารายได้
การให้บริ การและการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า รวมทั&งยังเป็ นปั จจัยเสี ยงอีกปั จจัยหนึงทีมีผลทําให้ค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิมขึ&น และมีผลกระทบต่อผลกําไรและกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในทีสุ ด
เพือเป็ นการบริ หารจัดการความเสี ยงดังกล่าว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ การวางระบบและแผนการดําเนินงาน
อย่างเป็ นมาตรฐานสําหรับงานการปรับปรุ งโรงแรม อันประกอบไปด้วย รายละเอียดและขั&นตอนการทํางาน การวางแผนงาน
การคัดเลื อกผูร้ ั บเหมา เป็ นต้น ทําให้การดําเนิ นงานมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ& น สามารถลดปั ญหาและผลกระทบที อาจ
เกิ ดขึ& นจากงานปรับปรุ งโรงแรมได้มาก รวมทั&งได้ผลงานที มี คุณภาพ และอยู่ภายใต้งบประมาณ ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

54

แบบ 56-1

นอกจากนี& ในการพิจารณาโครงการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของโรงแรมแต่ละแห่งนั&น บริ ษทั ได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของโครงการ ภาวะตลาด และมูลค่าของผลตอบแทนทีจะได้รับควบคู่กนั ไป และยังคงให้ความสําคัญกับการ
ปรับปรุ งระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร
• ความเสี ยงจากการสรรหาบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพือเพิมศั กยภาพในการแข่ งขัน
ทางธุรกิจและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
เพือเป็ นการเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิจ และรองรับการขยายตัวทางธุ รกิจ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องสรรหาบุคลากร และรักษาบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะ และประสบการณ์ ที
เหมาะสมกับตําแหน่ งงานแต่ ละด้าน โดยเฉพาะบุ คลากรในระดับบริ หารที จะเป็ นกลไกสํ าคัญในการขับเคลื อน
แผนกลยุทธ์เพือให้ธุรกิจเติบโตไปตามเป้ าหมาย
บริ ษทั เล็งเห็ นว่าการสรรหาบุคลากรทีมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามตําแหน่ งงาน และทันต่อความต้องการ
เป็ นความเสี ยงสําคัญอย่างหนึงขององค์กร เนืองจากการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั&งในและต่างประเทศ ซึ ง
มี การแข่ งขันแย่งชิ งบุ คลากรทั&งที อยู่ภายในและภายนอกอุ ตสาหกรรมการบริ การ บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยจึ งได้
ดําเนิ นการวางแผนการสรรหาและพัฒนาบุ คลากร รวมถึ งการวางแผนสื บทอดตําแหน่ ง (Succession Plan) ที มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพือเป็ นการลดผลกระทบจากความเสี ยงดังกล่าว
• ความเสี ยงด้ านความน่ าเชื อถือและความมันคงทางการเงิน
ณ วันที 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยมี ภาระเงิ นกู้ระยะยาวกับ สถาบัน การเงิ น จํานวน
1,501.49 ล้านบาท เป็ นวงเงิ นกู้ข องบริ ษทั Philippine Hoteliers, Inc. วงเงิ น 991.68 ล้านเปโซ เพื อปรั บปรุ ง
โรงแรม มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 10 ปี และเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวของบริ ษทั ย่อยเพือลงทุนในโครงการโรงแรม
ดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ วงเงิน 41.50 ล้านเหรี ยญสหรัฐ กําหนดชําระคืนตั&งแต่ กันยายน 2556 ถึ ง มิถุนายน 2561
นอกจากนี&บริ ษทั ยังมีเงินกูร้ ะยะยาวของบริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด จํานวน 116.2 ล้านบาทด้วย
ในสัญญาเงิ นกู้ระยะยาวสกุลเปโซ และสกุลเหรี ยญสหรัฐ นอกเหนื อจากการชําระคื นเงิ นต้นและดอกเบี& ย
ตามทีกําหนดในสัญญาแล้ว ตลอดอายุสัญญาการกูเ้ งินบริ ษทั จะต้องดํารงอัตราส่ วนหนี&สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 1.75
ต่อ 1 ตามลําดับ ดังนั&นหากบริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าวในสัญญาได้ เจ้าหนี&มีสิทธิ ระงับการให้กยู้ ืม
เงินเเละ ถือว่าเงินกูท้ & งั หมดถึงกําหนดชําระทันที ซึ งจะมีผลต่อสภาพคล่องและ ฐานะการดําเนิ นงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
อย่างไรก็ ตาม ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั สามารถชําระคื นเงิ นต้นและดอกเบี& ยเงิ นกู้ขา้ งต้นตรงตาม
กําหนด รวมทั&งดํารงอัตราส่ วนหนี& สิ นต่ อส่ วนของเจ้าของเพี ยง 0.74 ต่ อ 1 ซึ งเป็ นไปตามเงื อนไขในสั ญญาเงิ นกู้ และ
สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ทีจะดํารงอัตราส่ วนหนี&สินต่อส่ วนของเจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1
• ความเสี ยงด้ านกฎระเบียบ
เนืองด้วยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการบริ หารและรับจ้างบริ หารโรงแรมในหลายประเทศทัวโลก บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยจึงมีความเสี ยงด้านการปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบต่างๆ ที อาจไม่คุน้ เคย หรื อมีความซับซ้อน นอกจากนี&
อาจมีการเปลียนแปลงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ซึ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจน
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การบริ หารและรับจ้างบริ หารโรงแรม อันอาจนํามาสู่ ความเสี ยงด้านการเงิ นและชื อเสี ยงหากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เพือเป็ นการบริ หารจัดการความเสี ยงดังกล่าว
บริ ษทั ได้วา่ จ้างทีปรึ กษาทางด้านกฎหมายทีมีความเชียวชาญในแต่ละท้องที เพือให้คาํ ปรึ กษา และได้ทาํ การสื อสารไป
ยังทุกหน่วยงานทีเกียวข้องให้ทราบทัวกัน
• ความเสี ยงด้ านสารสนเทศ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศทีจําเป็ นต่อการดําเนิ นธุ รกิจ จึงได้มี
การลงทุนพัฒนาระบบบริ หารจัดการข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื อง ไม่วา่ จะเป็ นฐานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูล
บุคลากร เป็ นต้น ทั&งนี& เนื องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นจํานวนมาก บริ ษทั จึงมี
ความเสี ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล การสู ญหาย การเผยแพร่ ขอ้ มูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนความถูกต้องของ
ข้อมูล ซึ งอาจนําไปสู่ ความเสี ยงประเภทอืนได้ เช่น ความเสี ยงเรื องชื อเสี ยง ความเสี ยงด้านการเงิน และความเสี ยงด้าน
การปฏิบตั ิการ ดังนั&น เพือเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบจากความเสี ยงดังกล่าว บริ ษทั ได้มีการจัดเก็บสํารองข้อมูล
อย่างเป็ นระบบ มี การกําหนดนโยบายเรื องความปลอดภัยของข้อมูล มี การกําหนดสิ ทธิn ในการเข้าถึ งข้อมูลสําคัญ
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนรองรับด้านระบบสารสนเทศในกรณี ฉุกเฉิ น เพือนําไปปฏิบตั ิใช้โดยทัวกัน
 ความเสี ยงจากปัจจัยภายนอก
• ความเสี ยงในด้ านการแข่ งขันและการเพิม ขึนh ของคู่แข่ ง
ธุ รกิจโรงแรมในทําเลทีมีศกั ยภาพหลายแห่งมีการแข่งขันสู งขึ&นอย่างต่อเนื อง โดยกลุ่มบริ ษทั ต้องแข่งขันกับ
โรงแรมทั&งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ รวมไปถึงระดับท้องถิน โดยเฉพาะคู่แข่งทีเป็ นกลุ่มโรงแรมทีมีเครื อข่าย
ในต่างประเทศ (International Chain Hotels) ซึ งมี ระบบการบริ หารจัดการที มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมทั&งที มีตน้ ทุ นทาง
การเงินทีตํากว่า ซึ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักดีวา่ ภาวะการแข่งขันในตลาดจะยังคงสู งขึ&นอย่างต่อเนือง ในขณะที
ความต้องการของตลาดนั&น จะผันผวนไปตามฤดูกาลและอุปสงค์ทีมีอยูใ่ นแต่ละท้องถิน ซึ งจะทําให้บริ ษทั มีความเสี ยง
ในการสร้างรายได้ให้เป็ นไปตามเป้ าทีตั&งไว้
นอกเหนื อจากธุ รกิ จห้องพัก การแข่งขันในธุ รกิ จร้านอาหารก็สูงเช่นกัน ปั จจุบนั มีภตั ตาคารและร้านอาหาร
ทั&งทีตั&งอยูใ่ นโรงแรมและไม่อยูใ่ นโรงแรมเกิดขึ&นจํานวนมาก โดยนําเสนอความหลากหลายของประเภทอาหาร ระดับ
การบริ การ ราคา และบรรยากาศทีแตกต่างกัน ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ&น
เพื อเป็ นการลดความเสี ยงด้านการแข่งขันดังกล่ าวข้างต้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี เป้ าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างต่อเนือง โดยมีการจัดการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ดา้ นบริ การอย่าง
สมําเสมอซึ งถื อเป็ นหัวใจสําคัญของธุ รกิจ การปรับปรุ งภาพลักษณ์ โรงแรมให้มีความทันสมัย สวยงาม และสามารถ
อํานวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า นอกจากนี& บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้น
จุดแข็งของโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรม (Unique Selling Points) และพัฒนาความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขันทาง
ธุ รกิ จ (Competitive Advantage) เพื อรั กษาและเพิ มส่ วนแบ่ งทางการตลาด เพิ มช่ องทางการจัดจําหน่ าย ตลอดจน
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ผ่านระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและการให้บริ การใน
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รู ปแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Service) มากยิงขึ&น ทั&งนี& บริ ษทั ยังมีมาตรการควบคุมต้นทุนการดําเนิ นงานเพือเพิม
ศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วย
• ความเสี ยงจากความไม่ แน่ นอนด้ านเศรษฐกิจและสถานการณ์ ทางการเมืองภายในประเทศ
ในปี 2558 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของประเทศค่อนข้างชะลอตัว โดยส่ วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการ
บริ โภคและการลงทุ นของภาคเอกชนที ชะลอตัวกว่าที คาดไว้ อย่างไรก็ ตาม ภาคอุ ตสาหกรรมการท่ องเที ยวกลับมี
การฟื& นตัวขึ&นอย่างเห็ นได้ชดั จากจํานวนนักท่องเทียวต่างประเทศทีเพิมขึ&นกว่า 20 เปอร์ เซ็ นต์เมือเทียบกับปี 2557 ทั&งนี&
ในรอบปี ทีผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองใหญ่ๆ เกิดขึ&น เนื องจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกจากคณะ
รั กษาความสงบแห่ งชาติ ซึ งมี ผลต่ อเนื องมาตั&งแต่ ปี 2557 จนถึ งวันที 1 เมษายน 2558 อย่างไรก็ ตาม ได้มี การประกาศใช้
มาตรา 44 เพือรักษาความสงบเรี ยบร้อยขึ&นแทนทีกฎอัยการศึก
อย่างไรก็ตามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนและความเสี ยงดังกล่าว จึงพยายามปรับกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด รวมทั&งหาแนวทางการกระจายความเสี ยงโดยการแสวงหาแหล่ งรายได้ จากภู มิ ภาคอื นๆ
เพือไม่ให้ธุรกิจกระจุกตัวอยูใ่ นประเทศหรื อเพียงภูมิภาคเดียวเท่านั&น รวมทั&งได้เตรี ยมวางแผนสํารองสําหรับเหตุการณ์
ทีไม่คาดคิด (Contingency Plan) พร้อมด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ทั&งนี&เพือให้การดําเนิ นธุ รกิจยังคงดําเนิ น
ไปอย่างต่อเนือง และเพือลดความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ&นให้นอ้ ยทีสุ ด
• ความเสี ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากนําh มือมนุษย์
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ อุทกภัย และแผ่นดิ นไหวส่ งผลกระทบโดยตรงต่อธุ รกิจโรงแรมเเละ
การท่องเทียว โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วง 2 ถึง 3 ปี ทีผ่านมา ภัยธรรมชาติทวีความรุ นแรงมากขึ&นและยากทีจะคาดการณ์
ล่วงหน้า นอกจากนี& ภัยจากนํ&ามือมนุษย์ก็มีผลกระทบโดยตรงกับธุ รกิจโรงแรมเเละการท่องเทียว ดังทีเห็นได้จากเหตุ
วางระเบิดโดยผูก้ ่อการร้ายข้ามชาติในบริ เวณพระพรหมเอราวัณ สี แยกราชประสงค์ เมือวันที 17 สิ งหาคม 2558 ซึ งมี
ผูเ้ สี ยชีวติ และบาดเจ็บจํานวนหนึง ส่ งผลกระทบต่อความเชือมันของนักท่องเทียวทีจะเดินทางมายังประเทศไทย
อย่างไรก็ ตาม บริ ษทั ได้พิ จารณาทําประกันกับบริ ษทั ประกันภัยที มี ความมันคงและมี ชือเสี ยง โดยจัดทํา
ประกันภัยความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเพิมเงือนไขความคุ ม้ ครองให้มีความครอบคลุ มมากขึ&น รวมถึงความเสี ยงเมือ
ธุ รกิ จหยุดชะงัก (Business Interruption) ความเสี ยงที เกิ ดจากความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้ าย เพือชดเชย
รายได้ทีต้องเสี ยไปให้เพียงพอ นอกจากนี& ยังจัดทําประกันคุ ม้ ครองความเสี ยหายทีอาจเกิ ดกับลูกค้าหรื อบุ คคลที 3
(Third Party Liability) โดยปั จจุ บ ันจัดทําเป็ นกรมธรรม์ ร่ วมกันสํ าหรั บโรงแรมในเครื อทัวโลก (Global Liability
Insurance) ทั&งนี& บริ ษทั ได้มีการพิจารณาทบทวนเงือนไขและวงเงินประกันให้มีความเหมาะสมทุกปี รวมทั&งได้มีการ
จัดตั&งคณะกรรมการเพือพิจารณาการจัดทําประกัน (Insurance Committee) เพือพิจารณาประเด็นต่างๆ ที เกี ยวกับการ
จัดทําประกัน ในอดี ตที ผ่านมาบริ ษทั ได้รับค่าชดเชยความเสี ยหายที เกิ ดขึ& นอย่างพอเพียงจากบริ ษทั ประกันภัยจาก
เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติทีทําความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน และทําให้การดําเนินงานของโรงแรมต้องหยุดชะงัก
นอกจากนี& บริ ษทั ได้มีมาตรการลดความเสี ยงด้วยการวางแผนและซักซ้อมแผนฉุ กเฉิ น โดยออกเป็ นนโยบาย
เพือถือปฏิบตั ิสาํ หรับโรงแรมต่างๆ ในเครื อด้วย
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• ความเสี ยงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2558 ในภาพรวมยังคงเปราะบาง ชะลอตัวอย่างต่อเนืองหรื อเติบโตในอัตรา
ทีตํา เนื องจากเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลักส่ วนใหญ่ยงั ไม่ฟ&ื นตัว โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศในแถบยุโรป ยกเว้น
ประเทศอย่างสหรัฐอเมริ กาเท่านั&นทีมีสัญญาณการฟื& นตัวอย่างต่อเนื อง ในขณะทีประเทศจีนซึ งมีเศรษฐกิจใหญ่ทีสุ ดแห่ ง
หนึ งของโลกเกิ ดการชะลอตัว และอาจส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จโลกได้ ภาวะเช่ นนี& ทาํ ให้อตั ราการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จโลกยังคงอยูในระดับตําไปอีกระยะหนึ ง แม้ว่ารัฐบาลและธนาคารกลางของหลายประเทศจะออกนโยบาย
ทางการเงินและการคลังเพือกระตุน้ เศรษฐกิจแล้วก็ตาม
เพื อเป็ นการรั บมื อกับผลกระทบจากความเสี ยงดังกล่ าว บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการปรั บเปลี ยน
กลยุทธ์เพือลดการพึงพาตลาดจีนให้นอ้ ยลง โดยมีการหาตลาดใหม่ๆ ทั&งจากในและนอกประเทศเข้ามาทดแทน
• ความเสี ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบียh
บริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่ อยมี ภาระหนี& สิ น กับสถาบันการเงิ น ณ วัน ที 31 ธั นวาคม 2558 เป็ นเงิ น 2,039.49
ล้านบาท และอาจจะต้องมีการกูย้ ืมเงินเพือใช้ในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม่
บริ ษทั อาจมี ความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี& ยในอนาคต ซึ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงินสดของบริ ษทั ได้
อย่างไรก็ ตามบริ ษ ทั ควบคุ มความเสี ยงโดยกําหนดเป็ นนโยบายให้บริ ษ ทั มี อตั ราส่ วนหนี& สิ นต่ อส่ วนของ
เจ้าของ ไม่เกิน 1 ต่อ 1 ทั&งนี& เพือไม่ให้บริ ษทั มีภาระดอกเบี&ยจ่าย และภาระการคืนเงินต้นมากเกินไป
• ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลีย นทีผ นั ผวน
บริ ษ ทั มี รายได้ส่ วนหนึ งจากโรงแรมในต่างประเทศ เช่ นที ฟิ ลิ ปปิ นส์ และ สาธารณรั ฐมัลดี ฟส์ รวมถึ ง
โรงแรมทีรับบริ หารทีอยูใ่ นต่างประเทศ ซึ งตามสัญญาการบริ หารและการตลาดทีบริ ษทั ได้ทาํ ขึ&นนั&นระบุให้การรับ
ค่าบริ หารเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐเพียงสกุลเดี ยว แต่การทําสัญญาขายห้องและการรับชําระเงิ นค่าห้องพักและ
ค่ าแพ็คเกจในบางกรณี อาจกําหนดให้ ช ําระเป็ นสกุ ลเงิ นต่ างประเทศอื นอี ก เช่ น ปอนด์ องั กฤษ เยน ยูโร ฯลฯ
นอกจากนี& ยงั มี การขายผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ซึ งบริ ษทั จะกําหนดราคาห้องพักเป็ นสกุลเงิ นดอลล่ าร์ สหรั ฐ ดังนั&น
หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ&นเมือเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศ จะมีผลให้บริ ษทั มีความเสี ยงจากรายได้ทีลดลงเมือมีการ
แลกเปลียนสกุลเงินกลับมาเป็ นเงินบาท
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ผลกระทบดังกล่าวยังมีไม่มากเนื องจากรายได้หลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเงิ น
สกุลบาท บริ ษทั จึงยังมิได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนไว้ หากบริ ษทั พิจารณาเห็นว่าอัตรา
แลกเปลียนมีความผันผวนมาก หรื อมีแนวโน้มทีอาจจะส่ งผลกระทบกับรายได้ของบริ ษทั อย่างมีสาระสําคัญ บริ ษทั
จะพิจารณาใช้เครื องมือทางการเงินเพือลดความเสี ยงดังกล่าว
ในส่ วนของภาระเงินกูส้ กุลต่างประเทศ ซึ งอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนทีผันผวนนั&น เนื องจาก
แหล่งรายได้ทีจะนํามาชําระคืนเงินกูเ้ ป็ นเงินสกุลเดียวกัน จึงไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
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• ความเสี ยงต่ อชื อเสี ยงขององค์ กรกรณีทมี ีสาเหตุมาจากการทุจริตคอร์ รัปชั น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการ เพือให้มนใจว่
ั าการดําเนิ นการต่างๆ ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพือป้ องกันความเสี ยงต่อการเสี ยชื อเสี ยงทีอาจเกิดขึ&น
จากการบริ ห ารจัดการภายใน หากพิ จารณาอัตราการทุ จริ ตคอร์ รั ป ชั นของประเทศไทย ซึ งมี อยู่ ตลอดและ
มีแนวโน้มเพิมสู งขึ&น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจมีความเสี ยงต่อการเข้าไปมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันทั&ง
ทางตรงและทางอ้อม อันจะนํามาซึ งความเสี ยงต่ อชื อเสี ยงขององค์กรในที สุ ด ดังนั&นเพื อเป็ นการบริ หารจัดการ
ความเสี ยงดังกล่ าว คณะกรรมการของบริ ษ ัทจึ งได้มี การพิ จารณาและผลักดันนโยบายต่ อต้านการคอร์ รั ปชัน
(Anti-Corruption Policy) ให้เกิดขึ&นอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทั&ง
ในและนอกองค์กรอย่างชัดเจน รวมทั&งมีการประกาศใช้และสื อสารนโยบายดังกล่าวไปยังทุกภาคส่ วนของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกียวกับแนวทางการปฏิบตั ิต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชันทีอาจเกิดขึ&น
3.2 ความเสี ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
• ความเสี ยงจากการทีบ ริษัทมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 25
ณ วันปิ ดสมุ ดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้ น ครั& งล่ าสุ ด วันที 12 มี นาคม 2558 กลุ่ มท่ านผูห้ ญิ งชนัตถ์ ปิ ยะอุ ย และ
ผูเ้ กียวข้อง ถือหุ ้นในบริ ษทั จํานวน 42,447,568 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.94 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้แล้วทั&งหมดของ
บริ ษทั จึงทําให้เป็ นไปได้ทีมติ ของกลุ่ มผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่จะมีผลต่อมติทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในเรื องต่างๆ ยกเว้นเรื อง
กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั ซึ งกําหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่ งครัด เพือให้เกิดความโปร่ งใสในการบริ หาร
จัดการอยูเ่ สมอ
• ความเสี ยงจากการทีห้ ุนมีการหมุนเวียนเปลียนมือ (free float) น้ อย ส่ งผลให้ สภาพคล่ องในการซืhอขายน้ อย
ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อหุ ้น ครั&งล่ าสุ ด วัน ที 12 มี น าคม 2558 หุ ้น ของบริ ษ ทั ส่ วนใหญ่ จ าํ นวน
70,703,295 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 83.18 ถื อโดยผูถ้ ื อหุ ้นสามัญทีเป็ น Strategic Shareholders จํานวน 24 ราย และ
เป็ นการถื อ หุ ้ น โดยผูถ้ ื อ หุ ้ น รายย่อ ย (Non-Strategic Shareholders) จํา นวน 1,478 ราย รวม 13,809,831 หุ ้ น
คิดเป็ นร้อยละ 16.25 จึงอาจทําให้มีหุ้นของบริ ษทั ทีหมุนเวียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ (free float) ค่อนข้างน้อย
และมีการซื& อขายเปลียนมือของหุ ้นในตลาดรองไม่มากนัก ซึ งผูถ้ ือหุ ้นอาจมีความเสี ยงทีจะไม่สามารถซื& อขาย
หุ น้ ของบริ ษทั ได้ทนั ทีในราคาทีต้องการ
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4. ทรัพย์ สินทีใ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินถาวรหลักทีใช้ในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี&
มูลค่ าตามบัญชี
สิ นทรัพย์
ลักษณะกรรมสิ ทธิ~ (หน่ วย : พันบาท) ภาระผูกพัน
ทีดิน *
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
481,558
ไม่มี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
743
ไม่มี
อาคาร
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
573,706
ไม่มี
อาคารให้เช่า
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
2,234,539
ไม่มี
ค่าตกแต่งภายใน
เจ้าของ
294,469
ไม่มี
ค่าตกแต่งภายในในทีเช่า
เจ้าของ
279,480
ไม่มี
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
เจ้าของ
629,236
ไม่มี
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงานในทีเช่า
เจ้าของ
195,863
ไม่มี
ยานพาหนะ
เจ้าของ
16,333
ไม่มี
เครื องถ้วยชาม เครื องแก้ว เครื องเงิน และผ้าต่างๆ
เจ้าของ
53,302
ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าของ
427,288
ไม่มี
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
(78,617)
รวม
5,107,900
* ที ดิ น ของโรงแรมดุ สิ ต ดี ทู เชี ย งใหม่ บางส่ ว นติ ด ภาระจํายอมให้ ใช้เป็ นทางผ่า นเข้าออก และ
ทางผ่านสาธารณูปโภคให้กบั เชียงอินน์ พลาซ่า
สิ ทธิ การเช่าทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของเพือใช้ในการประกอบธุ รกิจได้แก่
1. สิ ทธิ การเช่าระหว่างบริ ษทั กับทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
2. สิ ทธิ การเช่าระหว่างบริ ษทั กับ บ. สิ ริพทั ยา
3. สิ ทธิ การเช่าระหว่างบมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์ กับ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม)
4. สิ ทธิ การเช่าระหว่าง Philippine Hoteliers, Inc. กับ Ayala Corporation (Ayala Land Inc.)
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ทีดิน และอาคารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดดังนี&
ตารางแสดงมูลค่ าสิ นทรัพย์ ทีเป็ นทีด ินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่ อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ประเภทสิ นทรัพย์
บมจ. ดุสิตธานี
ทีดิน
อาคารสํานักงานดุสิตธานี
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
Philippine Hoteliers, Inc.
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิ ลา
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ ตีสh ์
ทีดิน
ทีดิน
ทีดินโรงแรมรอยัล ปริc นเซส เชียงใหม่
ทีดินโรงแรมดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์
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สถานทีต h ัง

ขนาด

มูลค่ าตามบัญชี ภาระ
ประเภทการถือสิ ทธิ วัตถุประสงค์ ของการถือสิ ทธิ (หน่ วย : พันบาท) ผูกพัน

อ.เกาะสมุย สุ ราษฎร์ ธานี 69-1-15.20 ไร่
พระราม 4 กรุ งเทพ 13,197.03 ตรม.
พระราม 4 กรุ งเทพ
517 ห้อง
อ.บางละมุง ชลบุรี
457 ห้อง

เจ้าของ
อาคารในทีเช่า1
อาคารในทีเช่า1
อาคารในทีเช่า2

ทีดินว่างเปล่า
ประกอบธุ รกิจ
ประกอบธุ รกิจ
ประกอบธุ รกิจ

144,572
31,167

มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

538 ห้อง

ทําสัญญาเช่า
ระยะยาว 25 ปี 3

ประกอบธุ รกิจ

327,618 ไม่มี

อ. สิ งหนคร สงขลา
เพชรบุรี
ถ.ช้างคลาน เชียงใหม่
ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพ

69-3-98 ไร่
105-0-72 ไร่
1-3-17 ไร่
2-3-17 ไร่

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ทีดินว่างเปล่า
ให้เช่า
ทีตั&งอาคารโรงแรม
ทีตั&งอาคารโรงแรม
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30,235
51,493
24,367
36,000

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ประเภทสิ นทรัพย์

ประเภทการถือ
มูลค่ าตามบัญชี ภาระ
สิ ทธิ
วัตถุประสงค์ ของการถือครอง (หน่ วย : พันบาท) ผูกพัน

สถานทีต h ัง

ขนาด

ทีดินโรงแรมดุสิตปริc นเซส โคราช
ทีดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
อาคารโรงแรมรอยัล ปริc นเซส เชียงใหม่

ถ.สุรนารายณ์ นครราชสี มา
ถ. ช้างคลาน เชียงใหม่
ถ.ช้างคลาน เชียงใหม่

29-1-84 ไร่
3-0-3 ไร่
198 ห้อง

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ทีตั&งอาคารโรงแรม
ทีตั&งอาคารโรงแรม
ประกอบธุรกิจ

107,500
*38,631
62

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

อาคารโรงแรมดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์

ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพ

198 ห้อง

เจ้าของ

ประกอบธุรกิจ

101,719

ไม่มี

ถ.สุรนารายณ์ นครราชสี มา

186 ห้อง

เจ้าของ

ประกอบธุรกิจ

** 86,465

ไม่มี

เพชรบุรี

300 ห้อง

เจ้าของ

ให้เช่า

75,736

ไม่มี

สาธารณรัฐมัลดีฟส์

95 วิลล่า

อาคารในทีเช่า 4

ประกอบธุรกิจ

1,829,647

ไม่มี

ทีดินวิทยาลัยดุสิตธานี

ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพ

12 ไร่

เจ้าของ

ทีตั&งวิทยาลัย

220,000

ไม่มี

อาคารวิทยาลัยดุสิตธานี

ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพ

เจ้าของ

ประกอบธุรกิจ

164,442

ไม่มี

ชลบุรี

อาคาร 5 ชั&น และ
อาคาร 4 ชั&น
อาคาร 2 ชั&น

อาคารในทีเช่า 5

ประกอบธุรกิจ

54,728

ไม่มี

ถ.เพชรบุรี กรุ งเทพ

อาคาร 7 ชั&น

อาคารในทีเช่า 6

ประกอบธุรกิจ

128,929

ไม่มี

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ ตสีh ์ (ต่ อ)

อาคารโรงแรมดุสิตปริc นเซส โคราช
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
วิทยาลัยดุสิตธานี

อาคารวิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขตพัทยา
บจ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
อาคารโรงเรี ยนดุสิตธานีการโรงแรม

* ทีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ เฉพาะโฉนดที 30 เลขทีดิน 2682 จํานวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจํายอมให้ใช้เป็ นทางผ่านเข้าออกและทางผ่านสาธารณูปโภคให้กบั เชี ยงอินน์ พลาซ่า ซึ งมีการหักด้อยค่าของ
ทีดิน จํานวน 66,368,978 บาท
** อาคารโรงแรมดุสิตปริc นเซส โคราช มีการหักด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ จํานวน 12,248,258 บาท
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หมายเหตุ
1. สัญญาเช่าทีดินและอาคารสิ งปลูกสร้างระหว่างบริ ษทั (“ผูเ้ ช่า”) กับทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
(“ผู ้ใ ห้ เช่ า ”) หลัง จากครบกํา หนดใน วัน ที 31 มี น าคม 2546 ผู ้เช่ า มี สิ ท ธิ ก ารต่ อ สั ญ ญาได้อี ก
2 ครั งๆ ละ 15 ปี โดยจะต้อ งตกลงค่ า เช่ า กัน ใหม่ ครั งแรกมี ร ะยะเวลา 15 ปี นั บ ตัง แต่ วัน ที
1 เมษายน 2546 ถึ งวันที 31 มี นาคม 2561 และกําหนดชําระค่าเช่ าล่ วงหน้า 15 ปี เป็ นจํานวนเงิ น
ทังสิ น 1,100 ล้านบาท ซึ งเงินจํานวนดังกล่าวได้รวมถึงค่าเช่ารายเดือนแล้ว
ทังนี กรรมสิ ท ธิ5 ในที ดิ น และอาคารเป็ นของผูใ้ ห้ เช่ า โดยผูเ้ ช่ าได้โอนกรรมสิ ท ธิ5 ในอาคารและ
สิ งปลูกสร้างเมือได้ก่อสร้างอาคารเสร็ จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณี ทีคู่สัญญาประพฤติผิดสัญญา
ในข้อใดข้อหนึ ง หรื อหากทรัพย์สินทีเช่ าหรื อสิ งของซึ งไม่รวมสิ งของของบุคคลภายนอกที อยู่ใน
ทรัพย์สินทีเช่าได้ถูกอายัดหรื อถูกยึด
2. สัญญาเริ มตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2530 ถึงวันที 30 กันยายน 2560 แบ่งค่าเช่ าเป็ นดังนี 1). ตังแต่วนั ที
1 ตุ ล าคม 2530 ถึ ง วัน ที 31 ธั น วาคม 2534 อัต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ 220,000 บาท 2). ตัง แต่ ว ัน ที
1 มกราคม 2535 ถึ ง วัน ที 31 ธั น วาคม 2547 อัต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ 250,000 บาท 3). ตัง แต่ ว นั ที
1 มกราคม 2548 ถึ งวันที 31 ธันวาคม 2553 อัตราค่าเช่ าเดื อนละ 300,000 บาท และ 4). ตังแต่วนั ที
1 มกราคม 2554 ถึ ง วัน ที 30 กั น ยายน 2560 อั ต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ 350,000 บาท ค่ า เช่ า อาจมี
การเปลี ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี ยนของเงิ นสวิส ฟรั งก์ และมี ก ารบันทึ ก แนบท้ายสั ญ ญาเป็ น
สัญญาเพิมเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังก์ให้ใช้อตั ราเฉลียค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ตกลงคิด
อัตราเฉลียค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ของปี ทีเริ มทําสัญญา โดยอัตราขายของธนาคารพาณิ ชย์ตาม
ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย หนึ งดอลลาร์ สหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 25.00 บาท เมือหมดสัญญาเช่ า
แล้วผูเ้ ช่ ามีสิทธิ ต่อสัญญาเช่ าอีก 30 ปี ส่ วนอัตราค่าเช่ าและรายละเอียดของการเช่าแล้วแต่จะตกลง
กันด้วยเหตุผลและเป็ นธรรมด้วยกันทังสองฝ่ าย
เมื อ วัน ที 27 มกราคม 2549 บริ ษั ท (“ผู ้เช่ า ”) ได้ ย กเลิ ก สั ญ ญาเช่ า ฉบั บ ข้ า งต้ น ด้ ว ยบริ ษั ท มี
ความประสงค์จะต่อสัญญาเช่ าที ดินก่ อนครบกําหนด และบ. สิ ริพทั ยา (“ผูใ้ ห้เช่ า”) ตอบตกลงให้
บริ ษทั ต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับจากวันที 30 กันยายน 2560 และทําสัญญาเช่าทีดินฉบับใหม่
มีระยะเวลาการเช่า 22 ปี เริ มตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2549 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอด
อายุสัญญาเป็ นจํานวนเงินรวม 1,002 ล้านบาท ในระยะเวลาทีตกลงเช่ากันนี หากค่าเงินบาทลดค่าลง
หรื อสู งขึ นเกิ นกว่าร้ อยละ 25 ของค่าเงิ นบาทในวันทําสัญ ญา คู่ สั ญญาต้องปรั บ อัตราค่ าเช่ าใหม่
โดยคิดอัตราค่าเช่าเพิมขึนหรื อลดลงตามส่ วนของค่าเงินบาททีเปลียนแปลงไป ในการนีให้ถืออัตรา
แลกเปลียนระหว่างเงินบาทกับเงินสวิสฟรังก์เป็ นหลักในการพิจารณา และหากเงินสวิสฟรังก์มีการ
งดใช้หรื อยกเลิกไป ให้ถืออัตราแลกเปลียนเงินระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหลักใน
การพิจารณาในวันทําสัญญา ซึ งอัตราขายของธนาคารพาณิ ชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
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หนึงดอลลาร์ สหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 39.14 บาท และบริ ษทั มีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าอีก 2 ครังๆ ละ 10 ปี
โดยจะต้องตกลงค่าเช่ ากันใหม่ ท งั นี เมื อสั ญ ญาเช่ าสิ นสุ ดอายุล ง ที ดิน อาคารและสิ งปลู กสร้ าง
ทังหมดให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ5 ของผูใ้ ห้เช่า และหากผูเ้ ช่าผิดข้อสัญญาใดๆ หรื อไม่ชาํ ระค่าเช่ าตามที
ตกลงไว้ ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ5ยกเลิกสัญญาได้
3. สั ญ ญาเริ ม ตัง แต่ ว ัน ที 10 ธั น วาคม 2517 ถึ ง วัน ที 31 ธั น วาคม 2545 เมื อ หมดสั ญ ญาเช่ า แล้ ว
Philippine Hoteliers, Inc. (“ผูเ้ ช่า”) มีสิทธิ ต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี ซึ งปั จจุบนั ผูเ้ ช่าได้ต่อสัญญาเช่าไป
อี ก 25 ปี แล้ว ส่ วนอัตราค่าเช่ าปี ที 1 และปี ที 2 คิ ดร้ อยละ 3 จากกําไรขันต้น สําหรับ ปี ที 3 และปี
ต่ อ ไป คิ ด ร้ อ ยละ 5 ของรายได้สํ า หรั บ ปี ทัง นี เมื อ สั ญ ญาเช่ าสิ น สุ ด อายุ ล ง ที ดิ น เช่ า ให้ ต กเป็ น
กรรมสิ ทธิ5 ของ Ayala Corporation (“ผูใ้ ห้เช่ า”) และหากผูเ้ ช่ าผิดข้อบังคับในสัญญาหรื อไม่ชาํ ระ
ค่าเช่าตามทีตกลงผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ5ยกเลิกสัญญาได้
4. DMS Property Investment Pvt. Ltd.
จากการที บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์ จํากัด (มหาชน) และ / หรื อ DMS Property Investment
Pvt. Ltd. ได้กรรมสิ ท ธิn ในการเช่ าที ดิ น จากรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดี ฟ ส์ โครงการรี สอร์ ท และ
สิ งปลูกสร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี
ค่าเช่าตามอายุสัญญาเช่าทีเหลือดังนี&
ครบกําหนด
จํานวนเงิน
ระยะเวลาไม่เกินหนึงปี
1,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ระยะเวลาทีเกินหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
4,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ระยะเวลาทีเกินกว่าห้าปี
40,182,787 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ทั&ง นี& DMS Property Investment Pvt. Ltd. สามารถนํา ค่ าเช่ า จ่ า ยล่ ว งหน้า จํา นวน 5 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐฯ มาหักได้ปีละ 1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตั&งแต่วนั ที 23 มกราคม 2555
5. วิทยาลัยดุสิตธานี
วิท ยาลัยดุ สิ ตธานี ได้ท าํ สั ญ ญาเช่ าช่ ว งที ดิ น ซึ งเป็ นที ตั&งวิท ยาลัยดุ สิ ตธานี (วิท ยาเขตพัท ยา) กับ
โรงเรี ยนแห่ งหนึ ง โดยมี ระยะเวลา 21 ปี นับ ตั&งแต่วนั ที 23 มิ ถุนายน 2553 ถึ ง วัน ที 22 มิ ถุนายน
2574 และกําหนดอัตราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็ นจํานวนเงินรวม 129,303,750 บาท
ทั&งนี& วิทยาลัยดุสิตธานี ได้วางเงินประกันการเช่าจํานวน 12,000,000 บาท และเมือสิ& นสุ ดสัญญาเช่ า
แล้ว วิทยาลัยดุสิตธานีมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเงือนไขทีจะตกลงกันใหม่
6. ในวันที 19 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ดุ สิตธานี การโรงแรมศึกษา จํากัด ได้ทาํ สัญญาที ดิ นและอาคาร
1 ปี นับตั&งแต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 กับบุคคลทีสาม และได้ทาํ สัญญาเช่า
ช่วงทีดินและอาคารกับสถาบันการศึกษาแห่งหนึง เพือดําเนินการปรับปรุ งเป็ นโรงเรี ยนวิชาชีพหรื อ
หลัก สู ตรวิช าชี พ (Vocational School) เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับ ตั&งแต่ ว นั ที 1 มกราคม 2559 และ
สิ& น สุ ดในวัน ที 31 ธั น วาคม 2588 และกํา หนดอัต ราค่ า เช่ า ตลอดอายุ สั ญ ญาเป็ นจํา นวนเงิ น
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

64

แบบ 56-1

รวม 566,547,300 บาท และบริ ษทั นี& มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดี ยวทีจะเช่าช่ วงทรัพย์สินทีเช่าต่อออกไปอีก
10 ปี นับจากวันทีครบกําหนดระยะเวลาเช่าช่วง
7. เมือวันที 24 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ดุ สิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด ได้ทาํ สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ทีใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วงสิ นทรัพย์ที
ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดุ สิตธานี (กองทุ นรวม) เป็ นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่ า และสัญญาเช่ าช่ วงได้อีก
6 ครัง ครั งละ 3 ปี โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับประกันการชําระค่าเช่ า และ/หรื อ ค่าเช่ าช่ วงขันตําที บริ ษทั
ย่อยจะต้องชําระให้แก่กองทุนรวม โดยกําหนดอัตราค่าเช่าดังนี
1. ค่าเช่ าคงที ในอัตรารวม 205,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งชําระเป็ นรายเดื อนตามจํานวน
ทีระบุในสัญญา สําหรับค่าเช่าในระหว่างวันที 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2553 คํานวณ
เป็ นสัดส่ วนตามจํานวนวันจากอัตราค่าเช่าดังกล่าว
2. ค่าเช่าแปรผันชําระเป็ นรายไตรมาส คํานวณในอัตราร้อยละของกําไรจากการดําเนิ นงาน
ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ น ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ ค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA)
ของกิจการโรงแรม ซึ งกําหนดอัตราร้อยละไว้ดงั นี
ปี 2554 ถึง ปี 2559
อัตราร้อยละ 90
ปี 2560 ถึง ปี 2565
อัตราร้อยละ 85
ตังแต่ปี 2566 เป็ นต้นไป อัตราร้อยละ 80
สําหรับค่าเช่าในระหว่างวันที 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2553 ให้คาํ นวณเป็ น
สัดส่ วนตามจํานวนวันโดยใช้อตั ราร้อยละ 90
4.2 เครืองหมายการค้ า
ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเครื องหมายการค้าทีใช้ประกอบธุ รกิจ โดยใช้ ดุสิต เป็ นเครื องหมายการค้าหลัก
และพัฒนาออกเป็ น 5 เครื องหมายการค้า คื อ “ดุ สิ ตธานี ” “ดุ สิ ตปริc นเซส” “ดุ สิ ตดี ทู ” “ดุ สิ ตเดวาราณา” และ
“ดุสิตเรสซิ เด้นซ์” โดย ดุสิตธานี เป็ นชือโรงแรมในนามของบริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ทีเป็ นผูด้ าํ เนินการและ
รับจ้างบริ หารทั&งในประเทศและต่างประเทศ ส่ วน “ดุสิตปริc นเซส” เป็ นชือโรงแรมในนามของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์
ทีเป็ นเจ้าของและรับจ้างบริ หาร ส่ วน“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ“ดุสิตเรสซิ เด้นซ์” เป็ นชือโรงแรมในนามของ
การรับจ้างบริ หาร
ผูท้ ี สามารถใช้ชื อเครื องหมายการค้าดังกล่ าวได้ต่ อเมื อมี การลงนามในสั ญญาจ้างบริ หารกับบริ ษ ัท
โดยบริ ษทั จะเข้าดําเนินการรับจ้างบริ หารโรงแรม และเมือสัญญาจ้างบริ หารสิ& นสุ ดลง โรงแรมนั&นๆ จะไม่มีสิทธิ ใช้
เครื องหมายการค้าของบริ ษทั ต่อไป
ผูท้ ีจ้างบริ ษทั บริ หารโรงแรมต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมเป็ นรายเดือนตามสัญญาจ้างบริ หารสําหรับ “ดุสิตธานี ”
“ดุสิตปริc นเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิ เด้นซ์”
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีนโยบายการลงทุนทีเป็ นธุ รกิจประเภทเดียวกันหรื อธุ รกิจทีเกียวข้องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้าในธุ รกิจต่างๆ คือ
ธุ รกิจโรงแรม และรับจ้างบริ หารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 2,350 ล้านบาท
นโยบายการบริ หารงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมคือ ให้มีการบริ หารงานเช่นเดียวกับบริ ษทั โดยบริ ษทั
ได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย เพือให้ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษทั ทั&งในเรื องการดําเนิ นงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เข้าทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เพือให้บริ ษทั รับทราบ หรื ออนุมตั ิตามแต่กรณี
4.4 รายละเอียดเกีย วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
ปี 2558 บริ ษทั มีการประเมินราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผปู ้ ระเมินอิสระประเมินมูลค่า
ตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั&งหมด ซึ งผลการประเมิน
ปรากฎว่ามีมูลค่ามากกว่าราคาตามบัญชี ของทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ บริ ษทั จึงไม่ตอ้ งรับรู ้การด้อยค่าของ
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั มีคดีขอ้ พิพาทซึ งบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ดังต่อไปนี&
5.1 ศาลล้ มละลายกลาง
หมายเลขแดงที 2472/2548
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
เจ้ าหนีh
ระหว่ าง
กับ
บริ ษทั เวิลด์อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน จํากัด
ลูกหนีh
มูลคดี
ฟ้ องล้มละลาย
จํานวนทุนทรัพย์
56,878,778.48 บาท
วันทีฟ ้ องคดี
31 มกราคม 2548
ทนายความ
นายสุ เมธ แผลงประพันธ์
สํานักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
ความเป็ นมาของคดี
บริ ษทั เวิลด์อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน จํากัด ลูกหนี& ตามคําพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที 2065-2066/2547
และได้รับทราบคําบังคับของศาลโดยชอบแล้ว แต่ลูกหนี& ก็ไม่ได้ชาํ ระหนี& แต่อย่างใด อีกทั&งเจ้าหนี& ได้ทาํ การสื บทรัพย์
ของลูกหนี&แล้วก็ไม่พบทรัพย์สินทีจะถึงชําระแก่เจ้าหนี&ได้
วันที 9 สิ งหาคม 2548 ลูกหนี&ยนอุ
ื ทธรณ์คดั ค้านคําสังของศาลล้มละลายกลางทีให้ลูกหนี&เป็ นบุคคลล้มละลาย
วันที 4 พฤศจิ กายน 2548 เจ้าหนี& ยื นคําแก้อุ ทธรณ์ ของลู กหนี& เพื อให้ ศาลพิ จารณาและพิ พากษายก
อุทธรณ์ลูกหนี&
วันที 2 ตุ ลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนลู กหนี& โดยศาลทําการไต่สวนกรรมการของลู กหนี&
จนได้ความเพียงพอแล้ว จึงให้ปิดการไต่สวน
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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วัน ที 21 ตุ ล าคม 2549 ศาลล้ ม ละลายกลางอ่ านคําพิ พ ากษาศาลฎี ก า โดยศาลฎี ก ามี ค ําพิ พ ากษา
ยืนตามศาลชั&นต้นให้ลูกหนี&เป็ นบุคคลล้มละลาย
วันที 16 กันยายน 2556 หลังจากทีศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ชนะในคดี
หมายเลขแดงที 2065-2066/2547 เมื อวันที 31 กรกฎาคม 2556 และเจ้าพนักงานพิ ท กั ษ์ทรั พย์ไม่สามารถรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี& ได้ จึงได้ส่งจดหมายถึงเจ้าหนี&ทุกรายเพือให้คดั ค้านการปิ ดคดี ซึ งหากเจ้าหนี&ทุกรายไม่คดั ค้าน
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะรายงานศาลขอให้มีคาํ สังปิ ดคดีต่อไป
ความคืบหน้ าของคดี
อยูใ่ นขั&นตอนการดําเนินการของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
5.2 ศาลจังหวัดเชี ยงใหม่
คําพิพากษาศาลฎีกาที 12703/2557
ระหว่ าง
บริ ษทั ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด
โจทก์
กับ
นายจีระพันธ์ กิติบุตร กับพวก
จําเลย
ผิดสัญญาและเรี ยกค่าเสี ยหาย
มูลคดี
จํานวนทุนทรัพย์
40,183,456.68 บาท
วันฟ้องคดี
31 สิ งหาคม 2547
ทนายความ
นายสาธิ ต อารยเวชกุล
สํานักงานกฎหมายธี รคุปต์
ความเป็ นมาของคดี
วันที 31 สิ งหาคม 2547 โจทก์ ได้ยื นฟ้ องจําเลยต่ อศาลจังหวัดเชี ยงใหม่ ในข้อหาผิดสั ญญาและเรี ยก
ค่าเสี ยหายจากกรณี ทีมีขอ้ ตกลงเรื องการขายทีดินโดยปลอดภาระผูกพัน แต่ปรากฎว่าทีดินนั&นติดภาระจํายอม
วันที 20 ธันวาคม 2550 ศาลจังหวัดเชี ยงใหม่ได้มีคาํ สังยกฟ้ อง โดยให้เหตุผลว่าโจทก์ทราบมาตั&งแต่ตน้ แล้วว่า
ทีดินของจําเลยตกอยูภ่ ายใต้ภาระจํายอม อีกทั&งในสัญญาจะซื& อจะขายก็มิได้ระบุเงือนไขการปลดภาระจํายอมไว้ให้ชดั เจน
โจทก์จึงไม่มีอาํ นาจฟ้ อง
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2551 โจทก์ยนอุ
ื ทธรณ์วา่ การปลดภาระจํายอมเป็ นหน้าทีของจําเลย เมือมิได้ดาํ เนินการ
ดังกล่าว จําเลยจึงเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ต้องชดใช้ค่าเสี ยหายตามสัญญาจะซื&อจะขาย
วันที 14 มีนาคม 2551 จําเลยยืนคําแก้อุทธรณ์
วันที 29 ธันวาคม 2553 ศาลอุ ทธรณ์ มี ค าํ พิ พากษายืนตามศาลชั&นต้น โดยวินิ จฉัยจากเจตนารมณ์ ของ
คู่สั ญญามากกว่าถ้อยคําในสั ญญา ซึ งเห็ นว่าจําเลยมิ ได้ผิดสั ญญาจะซื& อจะขาย เนื องจากโจทก์ทราบว่าโฉนดที ดิ น
เลขที 30 มี ภาระจํายอมอยู่แล้วตั&งแต่แรก และตกลงซื& อที ดิ นดังกล่ าว อี กทั&ง มิได้ปฏิ เสธการรับโอนกรรมสิ ทธิn ใน
ทีดิน ย่อมแสดงให้เห็นว่า โจทก์มิได้ถือว่าภาระจํายอมเป็ นสาระสําคัญในการรับโอนกรรมสิ ทธิn
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2551 โจทก์ยนฎี
ื กา
วันที 14 มีนาคม 2554 จําเลยยืนคําแก้ฎีกา
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วันที 26 กุ มภาพันธ์ 2558 ศาลฎี กาพิ พากษายืนตามคําพิ พากษาของศาลอุ ทธรณ์ และให้โจทก์ช ําระค่ า
ทนายความในชั&นศาลฎีกา 40,000 บาทแทนจําเลย โดยโจทก์ยืนวางเงินต่อศาลจังหวัดเชี ยงใหม่เมือวันที 4 มิถุนายน
2558 คดีเป็ นอันสิ& นสุ ด
นอกจากนี& บริ ษทั ดุ สิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ยังมี คดี ความอื นๆ อี ก แต่ทุนทรัพย์ทีฟ้ อง
ในแต่ ละคดี เป็ นจํานวนไม่ สู งกว่ าร้ อยละ 5 ของส่ วนของเจ้าของ และไม่ มี ผลกระทบต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จ
อย่างมีนยั สําคัญ อีกทั&งเป็ นคดีทีเกิดจากการประกอบธุ รกิจโดยปกติ
ทั&งนี& ไม่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูเ้ กียวข้องทีเป็ นคู่ความกับบริ ษทั
6.
ข้ อมูลทัว ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน
6.1 ข้ อมูลทัว ไป
ชือ
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ชือย่อหลักทรัพย์
DTC
ทีตั&งสํานักงานใหญ่
เลขที 946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานีช& นั 5 ถนนพระราม 4
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
ประเภทธุ รกิจ
ธุ รกิจหลักกิจการโรงแรม
ทะเบียนเลขที
0107536000617
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2200 9999
โทรสาร
+ 66 (0) 2636 3630 และ + 66 (0) 2636 3545
เว็บไซต์
www.dusit.com
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
850 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 85 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
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6.2 ข้ อมูลนิติบุคคลทีบริ ษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อมตัhงแต่ ร้อยละ 10 ขึhนไปของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้
แล้ วทัhงหมดของนิติบุคคลนัhน
ที

รายชือนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

1 บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต& ีส์

%
การ
ถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนทีเ รียก
ชําระแล้ ว
(ล้านบาท)

หุ้น
ประเภท

จํานวน
(หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
(บาท)

ทีต hงั สํานักงาน

สามัญ

80,000,000

10

โรงแรม Peso 365 mn.* สามัญ
และรับจ้าง
88.01 บริ หาร

3,648,701 *

Peso 100

82,500,000

10

946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั&น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
3 rd Flr., Dusit Thani Manila
Ayala Center, 1223 Makati City,
Philippines
Tel. (632) 867-3333
Fax. (632) 867-3888
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั&น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545

99.99 ลงทุนใน
บริ ษทั อืน

800

(เดิมชือ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์
เนชันแนล)
2

Philippine Hoteliers, Inc.
ถือหุน้ โดย
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต& ีส์
หมายเหตุ * ไม่รวมหุน้
บุริมสิ ทธิnซ&ือคืน

3 บมจ.ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
ถือหุน้ โดย
- บมจ. ดุสิตธานี
- บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต& ีส์

2.75
84.05

4 บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์

99.99

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

100.00

6 บ. เทวารัณย์ สปา

99.99
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โรงแรม

825

สามัญ

รับจ้าง
บริ หาร

50

สามัญ

5, 000,000

10

รับจ้าง
บริ หาร

HKD 33,000

สามัญ

33,000

HKD 1

สถาน
บริ การด้าน
สุขภาพ

8

สามัญ

800,000

10
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946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั&น 3 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3630
Suite 3001-022,30/F, Great
Eagle Center, 23 Habour Road,
Hong Kong
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั&น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2235-1655
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ที

รายชือนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

%
การ
ถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท

จํานวน
(หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
(บาท)

ทีต hงั สํานักงาน

40

สามัญ
บุริมสิ ทธิn

399,999
1

100
100

Rs. 28.6 mn.

สามัญ

2,860,000

Rs. 10

4

สามัญ

400,000

10

4,094

หน่วยลงทุน

409.40

10

ประกอบ USD 38.5 mn.
กิจการ
โรงแรม

สามัญ

38,500,000

USD 1

946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั&น 1 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2237-8877
โทรสาร +66 (0) 2237-8878
E-9, Connaught House,
Connaught Place, New Delhi –
110001,Delhi, INDIA
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั&น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ชั&น 32 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2686-6100
โทรสาร +66 (0) 2670-0430
Level 2, Orchid Maage’, Ameer
Ahmed Magu, Male’, Maldives

รับจ้าง
บริ หาร

USD 40,000

สามัญ

40,000

USD 1
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สามัญ

6,800,000

10

7 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร

8 Dusit Bird Hotels Private Limited

50.00

9 บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

99.99 ประกอบ
กิจการ
โรงแรม

10 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี

11 DMS Property Investment
Private Limited
ถือหุน้ โดย
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
12 Dusit USA Management Inc.

13 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล

รับจ้าง
บริ หาร

กองทุนรวม
30.02 อสังหาริ มทรัพย์

60.00
100.00

99.99 ลงทุนใน
บริ ษทั อืน

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

หุ้น

ทุนทีเ รียก
ชําระแล้ ว
(ล้านบาท)

70

2711 Centerville Road,
Suite 400, in the City of
Wilmington, Country of New
Castle, 19808, State of
Delaware, U.S.A.
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั&น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
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ที

รายชือนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

14 Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd.*
ถือหุน้ โดย
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
หมายเหตุ * เป็ นบริ ษ ัทจํากั ด
ภายใต้กฎหมายของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ซึ งทุนจดทะเบียน
ไม่มีการกําหนดเป็ นหุน้
15 บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

16 วิทยาลัยดุสิตธานี
ลงทุนโดย
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์

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

6.3

%
การ
ถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนทีเ รียก
ชําระแล้ ว
(ล้านบาท)

หุ้น
ประเภท

จํานวน
(หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
(บาท)

RMB 30 mn.

-

-

-

120

สามัญ

1,200,000

100

การศึกษา ทุนประเดิม
217.72

-

-

-

การศึกษา Peso 430 mn

สามัญ

1,719,997

Peso 100

รับจ้าง
บริ หาร
45.00

99.99 การศึกษา

100.00

40.00

ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอืน ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
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ทีต hงั สํานักงาน
305A at 2nd – 3rd Floors,
Tower One, No. 1287
Shang Cheng Road, Pudong
New District, Shanghai,
People’s Republic of China

946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั&น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
1 ซอยแก่นทอง
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
โทรศัพท์ +66 (0) 2361-7811-3
โทรสาร +66 (0) 2361-7806
Block 2 and 4, Lots 15222 C, D
and F of Mini Park, Mackinley
Parckway, Bonifacio, Global
City, Taguig City, Philippines

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2009 9380
โทรสาร
+ 66 (0) 2009 9001 ต่อ 9380
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ผูส้ อบบัญชี

ทีปรึ กษากฎหมาย

6.4

นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธุ์
ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที 3756
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั&น 50 - 51
เลขที 1 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2677 2000
โทรสาร
+ 66 (0) 2677 2222
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายธี รคุปต์ จํากัด
เลขที 546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ชั&น 15
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2511 1512 และ + 66 (0) 2513 1976
โทรสาร
+ 66 (0) 2938 1247 และ + 66 (0) 2938 1957

ข้ อมูลสํ าคัญอืน
บริ ษทั ไม่มีขอ้ มูลสําคัญอืนทีจะมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแล้ ว
7.1.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนชํ าระแล้ ว/จํานวนหุ้น
บริ ษ ัทจดทะเบี ยนเป็ นบริ ษ ัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเมื อปี 2518 ในปี 2536
แปรสภาพจากบริ ษั ท จํากั ด เป็ น บริ ษั ท มหาชนจํากั ด โดยใช้ ชื อว่ าบริ ษั ท ดุ สิ ตธานี จํากั ด (มหาชน)
และชือภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้ชือย่อบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์วา่ DTC
ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 850 ล้ านบาท เรี ยกชํ าระแล้ ว 850 ล้ านบาท
โดยแบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 85 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
7.1.2 หุ้นประเภทอืน ทีม ีสิทธิหรือเงือนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ ือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก
กลุ่ มผูถ้ ื อหุ ้ นสู งสุ ด 10 รายแรก และผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยอื น ณ วันปิ ดสมุ ดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้ น ครั&งหลังสุ ด
วันที 12 มีนาคม 2558 ดังนี&
ผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผูเ้ กียวข้อง
2. บริ ษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท จํากัด
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED-Client Account
(PIONEER INETWORK LIMITED)
4. กลุ่มนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล และผูเ้ กียวข้อง
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้ กียวข้อง
6. บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
7. BARCLAYS BANK PLC, HONG KONG
8. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
9. MR. WANG KONG-WEI
10. นายสหนันท์ เชนตระกูล
รวม
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอืน

จํานวนหุ้น
42,447,568
9,918,600
8,731,772

สัดส่ วน (%)
49.94
11.67
10.27

5,201,900
4,335,739
2,188,243
1,950,000
1,504,434
744,400
571,000
77,593,656
7,406,344

6.12
5.10
2.57
2.29
1.77
0.88
0.67
91.29
8.71

ทุนจดทะเบียนรวม
มูลค่าหุ น้
จํานวนหุ น้ สามัญ
หัก หุ น้ สามัญซื& อคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต& ีส์
รวมจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ&าหนัก

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

บาท
บาท/หุ น้
หุ น้
หุ น้
หุ น้
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หมายเหตุ 1. กลุ่ มท่ านผู้ หญิ งชนั ตถ์ ปิ ยะอุ ย และผู้ เกี ยวข้ อง ประกอบด้ วย บ.ชนั ตถ์ และลู ก
กลุ่มนายชนินทธ์ โทณวณิ ก กลุ่มนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิF และกลุ่มนางสุ นงค์ สาลีรัฐวิภาค
2. บริ ษั ท เอ็ ม บี เค โฮเต็ ล แอนด์ รี สอร์ ท จํ ากั ด ประกอบธุ รกิ จโรงแรม ผู้ ถื อหุ้ นหลั ก คื อ
บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย โดยถื อหุ้ นร้ อยละ
99.99 ของหุ้ นที จาํ หน่ ายได้ แล้ วทัQงหมด
3. PIONEER INETWORK LIMITED เป็ นInvestment Holding ผู้ถือหุ้ นหลักคื อ
(1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถื อหุ้ นร้ อยละ 50 ของหุ้ นที จาํ หน่ ายได้ แล้ วทัQ งหมด ทัQ งนี Q
Pioneer Global Group Limited ซึ งเป็ นบริ ษั ทจดทะเบี ยน ในตลาดหลั กทรั พย์ ฮ่องกง ถื อหุ้ นใน Pioneer Industries
(Holdings) Limited ร้ อยละ 100 ของหุ้ นที จาํ หน่ ายได้ แล้ วทัQงหมด
(2) Add Return Company Limited ถื อ หุ้ นร้ อยละ 50 ของหุ้ นที จํ าหน่ ายได้ แล้ วทัQ งหมด ทัQ ง นี Q
Mrs. Rossana Wang Gaw ถือหุ้ นใน Add Return Company Limited ร้ อยละ 100 ของหุ้ นที จาํ หน่ ายได้ แล้ วทัQงหมด
4. กลุ่มนายวิชิต ชิ นวงศ์ วรกุล และผู้เกียวข้ อง ประกอบด้ วย นางจารุ ณี ชิ นวงศ์ วรกุล
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผู้เกียวข้ อง ประกอบด้ วย นางสาวิตรี รมยะรู ป
ข้ อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
ณ วันที 12 มีนาคม 2558 วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ เพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั&งที 22/2558 บริ ษทั มีผถู ้ ือหุ น้ สามัญรายย่อยร้อยละ 16.25
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทีโดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนินงาน
ของบริษัทอย่ างมีนัยสํ าคัญ
1. ตัวแทนกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผูเ้ กียวข้อง ทีเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้แก่ นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
และนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn
2. ตัวแทน PIONEER INETWORK LIMITED ทีเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้แก่ นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
3. ตัวแทน บริ ษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด ได้แก่ นายบันเทิง ตันติวทิ
7.2.2 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน หรื อกับบริ ษทั ในเรื องทีมีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั
7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื
บริ ษทั ไม่มีหุ้นประเภทอืนทีมีสิทธิ หรื อเงือนไขแตกต่างจากหุ ้นสามัญ และไม่มีหลักทรัพย์อืนทีไม่ใช่หุน้ สามัญ
เช่น หุ ้นบุริมสิ ทธิ อีกทั&งบริ ษทั ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพือผูล้ งทุน
ซึ งเป็ นคนต่างด้าว หรื อโครงการออกตราสารแสดงสิ ทธิ ในผลตอบแทนที เกิ ดจากหลักทรั พย์อา้ งอิ งที มี หุ้นของ
บริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง
ที ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั& งที 1/2550 วันที 17 ธันวาคม 2550 มี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การออกและ
เสนอขายหุ น้ กู้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือใช้ในการดําเนินธุ รกิจและขยายธุ รกิจของบริ ษทั และ/หรื อชําระหนี&บางส่ วน
ของบริ ษ ัท เป็ นหุ ้ นกู้ชนิ ดระบุ ชื อผูถ้ ื อหรื อไม่ ระบุ ชื อผูถ้ ื อ ประเภทด้อยสิ ทธิ หรื อไม่ ด้อยสิ ทธิ อาจมี หรื อ
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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ไม่มีประกัน อาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และอาจสามารถหรื อไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกําหนด มีจาํ นวนเงิน
รวมหุ ้นกู้ไม่เกิ น 5,000 ล้านบาท มู ลค่าที ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท อายุไม่ เกิ น 7 ปี นับจากวันออกหุ ้นกู้ อัตรา
ดอกเบี&ยขึ&นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ น้ กู้ มีวิธีการจัดสรร เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัวไป และ/หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อผูล้ งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง เนื องจากบริ ษัท ยังมิ ได้ ด ําเนิ น การออกและเสนอขายหุ ้ น กู้ ด ั งกล่ าว วัน ที 29 เมษายน 2554
ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั&งที 18/2554 จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิขยายเวลาการออกและเสนอขายหุ ้นกูอ้ อกไปอีก
5 ปี นับจากวันที 29 เมษายน 2554 อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริ ษทั ก็ยงั มิได้ดาํ เนินการออกและเสนอขายหุ น้ กูด้ งั กล่าว
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบายของบริ ษั ท บริ ษ ทั มี นโยบายในการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นไม่ เกิ นกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นและ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ในงบการเงิ นรวม โดยพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานในงบการเงิ นรวม ทั&งนี&
จะต้องพิจารณาถึงผลการดําเนิ นงานและกําไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิ จการด้วยว่า มีความสามารถทีจะจ่ายได้
โดยไม่ ผิ ดข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติ บริ ษ ัทมหาชนจํากัด นอกจากนี& วันที 11 สิ งหาคม 2554 ที ประชุ ม
คณะกรรมการ ครั&งที 7/2554 มีมติเปลียนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยไม่จ่ายปั นผลระหว่างกาล
ในปี 2558 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 โดยจัดสรรจากกําไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 1 บาท เป็ นเงิน 85 ล้านบาท
นโยบายของบริษัทย่ อย การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดอัตราส่ วนในการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ย่อยให้แก่บริ ษทั ขึ&นอยู่กบั ผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริ ษทั ย่อย หากบริ ษทั ย่อย
มีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้ต& งั สํารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
เป็ นกรณี ไป แต่ท& งั นี& การจ่ายเงินปั นผลจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ย่อย
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลังของบริษัท
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กําไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท

กําไร (ขาดทุน) จากวิทยาลัยดุสิตธานี (1)
ล้านบาท
รวมกําไร (ขาดทุน)
2. จํานวนหุน้
ล้านหุน้
3. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี
บาท/หุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ จากวิทยาลัยดุสิตธานี
บาท/หุน้
บาท/หุน้
รวมกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
4. เงินปั นผลประจําปี
บาท/หุน้
5. เงินปั นผลจ่าย
ล้านบาท
6. การจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไร (ขาดทุน)
%
ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี
หมายเหตุ
* จัดสรรจากกําไรสะสม
** จัดสรรจากกําไรสุทธิ และกําไรสะสม
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ปี 2557
(88)
67

ปี 2556
90
74

ปี 2555
156
67

ปี 2554
31

ปี 2553
108

(21)
85
(1.03)
0.79
(0.24)
1.00
*85
-

164
85
1.07
0.87
1.94
1.00
*85
94

223
85
1.86
0.77
2.63
1.00
*85
54

31
85
0.37

108
85
1.28

0.37
0.50
**42.50
137

1.28
0.50
42.50
39

แบบ 56-1
(1)

ในงบการเงินรวมปี 2556 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 บริ ษทั ได้นาํ งบการเงินของวิทยาลัยดุ สิตธานี ทีบริ ษทั
ลงทุ นทางอ้อมในสัดส่ วนร้ อยละ 86.79 มาจัดทํางบการเงินรวมกับบริ ษทั จากการประเมินอํานาจควบคุ มใหม่ใน
วิทยาลัยดุสิตธานี พบว่าวิทยาลัยดุสิตธานีควรจัดเป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จึงได้นาํ งบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีมารวม
ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริ ษทั ตั&งแต่ไตรมาสที 3 ปี 2557 และปรับปรุ งงบการเงินรวม สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 ย้อนหลัง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2550 กําหนดให้
สถาบันการศึกษาเอกชนจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตได้ไม่เกิ นร้ อยละ 30 ของรายได้ทีสู งกว่าค่าใช้จ่าย
หลังจากจัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ตามทีกําหนดแล้ว
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8.

โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จดั การ / ประธานเจ้ าหน้ าทีบ ริหาร
บริหารสินทรัพย์

บริหารโรงแรมและสปา

 ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ ่ าย

 ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ ่ าย

- ฝ่ ายวิเคราะห์การลงทุน
- ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์
- ฝ่ ายการเงิน

-

การศึกษา

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายขายเเละการตลาด
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
สปา

 ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ ่ าย

 ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ ่ าย

- วิทยาลัยดุสิตธานี
- บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

-

- บ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา

- Philippine Hoteliers
International Center for
Hospitality Education, Inc.

ปั จจุบนั ดุสิต อินเตอร์ เนชันแนล แบ่งการบริ หารจัดการออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี&
1. การบริ หารสิ นทรัพย์
2. การบริ หารโรงแรม และสปา
3. การศึกษา
4. สํานักงานส่ วนกลาง
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สํานักงานส่ วนกลาง

สํานักงานเลขานุการบริ ษทั
ฝ่ ายกฎหมายและการจัดการ
ฝ่ ายบัญชีเเละการเงิน
ฝ่ ายบัญชีโรงเเรมเเละควบคุม
ฝ่ ายจัดซื&อกลาง
ฝ่ ายบริ หารความเสี ยง
ฝ่ ายอาคารสํานักงาน
ฝ่ ายบริ การเทคนิค
ฝ่ ายพัฒนาโรงเเรม

แบบ 56-1

1. การบริหารสิ นทรัพย์
การบริ หารสิ นทรัพย์ มีวตั ถุประสงค์เพือเพิมมูลค่าสิ นทรัพย์ให้มากทีสุ ดด้วยการใช้สินทรัพย์ของบริ ษทั
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผล และพิ จารณาการลงทุ นในกิ จการโรงแรมและธุ รกิ จที เกี ยวข้อง เพื อให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นเจ้าของโรงแรม 7 แห่ง ดังนี&
- ภายใต้เครื องหมายการค้า ดุสิตธานี เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีท& งั หมด 4 โรงแรม คือ
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
2. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
3. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
4. โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
- ภายใต้เครื องหมายการค้าดุสิตปริc นเซส เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีท& งั หมด 3 โรงแรม คือ
1. โรงแรมดุสิตปริc นเซส เชียงใหม่
2. โรงแรมดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์
3. โรงแรมดุสิตปริc นเซส โคราช
ดุ สิ ต อิ นเตอร์ เนชันแนล ได้จดั ตั&งที มงานเพื อพิ จารณาการลงทุ นในโครงการต่ างๆ ทั&งนี& การพิ จารณา
การลงทุน บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงผลตอบแทนสู งสุ ดและความเสี ยงควบคู่ไปด้วย
2. การบริหารโรงแรมและสปา
การบริ หารโรงแรมและสปา มีวตั ถุประสงค์เพือลดสายการบังคับบัญชาและเพิมการกระจายอํานาจ เพือให้
เกิ ดความคล่ องตัวในการบริ หารงานและสามารถตัดสิ นใจได้รวดเร็ ว ซึ งจําเป็ นต่ อธุ รกิ จที กําลังขยายตัวและ
มีการแข่งขันทีสู ง แต่ท& งั นี& เพือความโปร่ งใส และให้เป็ นไปตามหลักการควมคุ มดูแลกิ จการทีดี บริ ษทั ได้กาํ หนด
ขอบเขตอํานาจหน้าทีในการอนุมตั ิรายการต่างๆ ไว้ให้ผบู ้ ริ หารสามารถดําเนิ นการได้ภายในขอบเขตอํานาจทีได้รับ
หากรายการใดเกิ นกว่าอํานาจหน้าที จะต้องดําเนิ นการขออนุ มตั ิตามขั&นตอนที กําหนดไว้ โดยฝ่ ายการรับบริ หาร
โรงแรมประกอบด้วยแผนกต่างๆ ดังนี&
o ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
o ฝ่ ายขาย และฝ่ ายการตลาด
o ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
o สปา
หลังจากมีการ Re-Branding ดุ สิต อินเตอร์ เนชันแนลได้จดั ทํามาตรฐานของผลิ ตภัณฑ์ การออกแบบ และ
การบริ การสําหรับโรงแรมในแต่ละเครื องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน โดยเครื องหมายการค้าในธุ รกิ จโรงแรมของ
ดุ สิ ต อิ นเตอร์ เนชันแนล ประกอบไปด้วย 5 เครื องหมายการค้า ได้แก่ “ดุ สิ ตธานี ” “ดุ สิ ตปริc นเซส” “ดุ สิ ตดี ทู ”
“ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุ สิตเรสซิ เด้นซ์” โรงแรมในแต่ละเครื องหมายการค้า จะมีเอกลักษณ์ ทีแตกต่างกันออกไป
เพือตอบสนองความต้องการทีแตกต่างและหลากหลายของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

78

แบบ 56-1

เทวารัณย์ สปา
สถานบริ การด้านสุ ขภาพ (สปา) ทีมุ่งสร้ างสรรค์ และพัฒนาการบริ การด้านสปา ในโรงแรมระดับ 5 ดาว
โดยเน้นความพิถีพิถนั ในทุกขั&นตอนของการบริ การ เทวารัณย์ สปา เน้นการบําบัดทีผสมผสานระหว่างศาสตร์ ของ
ตะวันออก และตะวันตกซึ งถือเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเทวารัณย์ รู ปแบบการตกแต่งจะเน้นบรรยากาศทีผ่อนคลาย
เสมื อนอยู่ในสวนสวรรค์ ซึ งเป็ นกรอบความคิ ดและที มาของเทวารั ณย์ สปา ทําให้ เทวารั ณย์ สปา เป็ นสปา
ชั&นแนวหน้าของทวีปเอเชีย ประกอบด้วย
• เทวารัณย์ สปา กรุ งเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
• เทวารัณย์ สปา พัทยา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
• เทวารัณย์ สปา หัวหิ น โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
• เทวารัณย์ สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
• เทวารัณย์ สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
• เทวารัณย์ สปา มัลดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
• เทวารัณย์ สปา ไนโรบีโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
• เทวารัณย์ สปา กวม โรงแรมดุสิตธานี กวม
• เทวารัณย์ สปา ไคโร โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร
นําh สปา
เป็ นสถานบริ การด้านสุ ขภาพ (สปา) สําหรับโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว โดยกรอบความคิ ดของนํ&า สปาเน้นถึ ง
ความเรี ยบง่าย และความไม่ซบั ซ้อนของการตกแต่งและการบริ การ ประกอบด้วย
• นํ&า สปาโคราช โรงแรมดุสิตปริc นเซส โคราช
• นํ&า สปาอาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี
• นํ&า สปาดูไบ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ
3. การศึกษา
เพือให้ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาและเติบโตอย่างมันคง และเป็ นการเตรี ยมบุคลากรทีมีคุณภาพ สําหรับรองรับ
การขยายตัวของโรงแรมกลุ่ มดุ สิตธานี และอุ ตสาหกรรมโรงแรมและการบริ การทัวโลก บริ ษทั ดุ สิตธานี จํากัด (มหาชน)
จึงจัดตั&งฝ่ ายการศึกษาขึ&นโดยมีวตั ถุ ประสงค์มุ่งเน้นทีจะขยายธุ รกิ จด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมไปยังจังหวัด
ต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศที มี โรงแรมดุ สิตธานี ต& งั อยู่ ทั&งนี& เพื อเป็ นการผลิ ตแรงงานที มี คุณภาพเข้า
ทํางานในโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิงโรงแรมในกลุ่มดุสิต ปั จจุบนั ธุ รกิจด้านการศึกษาของกลุ่มได้รับการยอมรับและ
มีการเติบโตอย่างต่อเนือง
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ฝ่ ายการศึกษาของกลุ่มดุสิตธานีประกอบด้วย
(1) วิทยาลัยดุสิตธานี
บริ ษทั ดุ สิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ี ส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตวิทยาลัยดุ สิตธานี เปิ ดสอนใน
ระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทด้านการครัว การท่ องเที ยว การบริ หารโรงแรม และอื นๆ ที เกี ยวข้องในธุ รกิ จ
โรงแรมและการท่องเทียว
(2) บริษัท เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
บริ ษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต จํากัด จัดตั&งขึ&นโดยการร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ดุ สิตธานี จํากัด (มหาชน)
กับ เลอ กอร์ ดอง เบลอ อิ นเตอร์ เนชันแนล ภายใต้บริ ษ ัทร่ วมทุ นนี& ได้จดั ตั&งโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิ ต ขึ& น ซึ งได้รั บอนุ ม ัติ จากกระทรวงศึ กษาธิ การให้ เปิ ดทําการเรี ยนการสอนครั& งแรก
เดือนกรกฎาคม 2550 โดยทุกหลักสู ตรทีโรงเรี ยนเปิ ดสอนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การ
(3) บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด
บริ ษทั ดุ สิตธานี การโรงแรมศึกษา จํากัด ดําเนิ นธุ รกิ จโรงเรี ยนดุ สิตธานี การโรงแรม สอนวิชาชี พด้านการ
โรงแรมในระดับวุฒิบตั รและประกาศนี ยบัตร เปิ ดสอนเพือให้ความรู ้และทักษะการให้บริ การในสาขางานต่างๆ ของ
ธุ รกิจโรงแรม แก่เยาวชนทีต้องการประกอบอาชี พในธุ รกิจโรงแรมหรื อผูส้ นใจและผูท้ ีกําลังทํางานเพือเพิมทักษะใน
การประกอบอาชีพ
หลักสู ตรทีใช้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริ การของบุ คลากร
วิชาชี พท่ องเที ยวแห่ งอาเซี ยน เพื อรองรั บข้อตกลงการเคลื อนย้ายแรงงานในอาเซี ยนที จะมี ข& ึ นอย่างเป็ นทางการ
ในปี 2558 ซึ งครอบคลุ มสาขางานในธุ รกิ จโรงแรม คือ ฝ่ ายผลิ ตอาหารและขนมอบ ฝ่ ายการให้บริ การอาหารและ
เครื องดืม และฝ่ ายการให้บริ การห้องพัก (งานแม่บา้ นและงานต้อนรับส่ วนหน้า)
(4) Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.
Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. ดําเนิ นธุ รกิจด้านการศึกษา
จดทะเบียนบริ ษทั ทีสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ เมือวันที 15 กรกฎาคม 2558 จะเปิ ดสอนวิชาชี พด้านการโรงแรม
ในระดับปริ ญญาตรี ห ลักสู ตรสาขาการจัดการโรงแรม (Hospitality Management) และหลักสู ตรระยะสั& น
ได้แก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการดําเนินธุ รกิจโรงแรม (Hotel Operations)
4. สํ านักงานส่ วนกลาง
เป็ นการบริ หารจัดการในด้านนโยบาย กําหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ทิศทางของบริ ษทั รวมทั&งกําหนดกฎระเบียบ
และการปฏิ บ ั ติ งาน ควบคุ มภายใน เพื อให้ อยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้ องกั นทั&งกลุ่ ม การแบ่ งแยกงาน และ
ความรั บผิ ดชอบงานส่ วนดังกล่ าวออกจากงานใน 3 ส่ วนข้างต้น เพื อแบ่ งแยกอํานาจหน้ าที ให้ ชัดเจน ทําให้ เกิ ด
ความคล่ องตัวในการบริ หารงาน และเพื อผลประโยชน์ สู งสุ ดต่อภาพรวมของการบริ หารองค์กร การบริ หารจัดการ
ส่ วนกลางขึ& นตรงกั บประธานเจ้าหน้ าที บริ หาร (CEO) และหั วหน้ าฝ่ ายปฏิ บ ั ติ การทางการเงิ น (CFO) ยกเว้น
ฝ่ ายตรวจสอบภายในทีขึ&นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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สํานักงานส่ วนกลางประกอบด้วยฝ่ ายต่างๆ ดังนี&
• สํานักงานเลขานุการบริ ษทั
• ฝ่ ายกฎหมายและการจัดการ
• ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
• ฝ่ ายบัญชีโรงแรมและควบคุม
• ฝ่ ายจัดซื& อกลาง
• ฝ่ ายบริ หารความเสี ยง
• ฝ่ ายอาคารสํานักงาน
• ฝ่ ายบริ การทางเทคนิค
• ฝ่ ายพัฒนาโรงแรม
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ เป็ นประธานที ปรึ กษา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
และนายศักดิn เกี ยวการค้า เป็ นที ปรึ กษาคณะกรรมการ ท่ านผู ้หญิ งชนั ตถ์ ปิ ยะอุ ย เป็ นผู ้ก่ อตั&งและที ปรึ กษา
คณะกรรมการ นายชาตรี โสภณพนิ ช เป็ นประธานกิตติมศักดิn เเละคณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับที

รายชือคณะกรรมการ

1.
2.

นายอาสา สารสิ น*
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

3.

ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ

4.

นางปราณี ภาษีผล

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายบันเทิง ตันติวทิ *
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล*
นางปรารถนา มงคลกุล
นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ*์
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธียรประสิ ทธิn
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ตําเเหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริ ษทั
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การเข้ าร่ วมประชุม (ครัhง)
ประชุมโดยไม่ มี
คณะกรรมการบริษัท
ฝ่ ายบริหาร
6/6
1/1
8/8
1/1

8/8

1/1

8/8

1/1

2/6
5/6
7/8
6/8
1/8
2/2
8/8
7/8

-/1
1/1
-/1
1/1
-/1
-/1
1/1
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หมายเหตุ * นายอาสา สารสิ น

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ เมือวันที 24 มีนาคม 2558 และ
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ เมือวันที 1 เมษายน 2558
นายบันเทิง ตันติวทิ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือวันที 28 เมษายน 2558
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือวันที 28 เมษายน 2558
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือวันที 1 ตุลาคม 2558
กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมทุกครั&งได้ เนืองจากติดภารกิจ
บริ ษ ทั มี กรรมการอิ สระ 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ งมี จาํ นวนและคุ ณสมบัติเป็ นไปตาม
ประกาศทีเกียวข้องกําหนด
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุม เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2558

รายงานการถือครองหลักทรัพย์
รายงานการถื อครองหลักทรั พย์ใน บมจ. ดุ สิ ตธานี ของกรรมการและผู ้เกี ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2558
เปรี ยบเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์
ที

ชือ

ถือโดยตนเอง
2558

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

นายอาสา สารสิ น*
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
นางปราณี ภาษีผล
นายบันเทิง ตันติวทิ *
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล*
นางปรารถนา มงคลกุล
นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์*
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธียรประสิ ทธิn
รวม (หุน้ )

หมายเหตุ * นายอาสา สารสิ น
นายบันเทิง ตันติวทิ
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ถือโดยผูเ้ กียวข้อง

2557

2558

2557

รวม
2558

เพิมขึ&น
2557

(ลดลง)

5,406
5,406
58,910
61,660
64,316
67,066
(2,750)
- 9,918,600
- 9,918,600
- 9,918,600
3,158,800
- 2,043,100
- 5,201,900
- 5,201,900
- 2,191,108 2,191,108 2,191,108 2,191,108
- 8,731,772 8,731,772 8,731,772 8,731,772
52,600 52,600
42,338,944 42,338,944 42,447,568 42,447,568
56,024 56,024
3,272,830 114,030 65,282,434 53,323,484 68,555,264 53,437,514 15,117,750

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ เมือวันที 24 มีนาคม 2558 และ
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ เมือวันที 1 เมษายน 2558
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือวันที 28 เมษายน 2558
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นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือวันที 28 เมษายน 2558
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือวันที 1 ตุลาคม 2558
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ นายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn นางวรางค์
ไชยวรรณ นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จดั การ/ประธานเจ้ าหน้ าทีบ ริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายการศึกษา

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ ายพัฒนา
อสั งหาริมทรัพย์
รองประธานฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
สํ านักงานใหญ่

รองประธานฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
ส่ วนโรงแรมใน
ประเทศ

รองประธานฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
ส่ วนโรงแรม
ต่ างประเทศ

รองประธานฝ่ าย
สํ านักงาน
เลขานุการบริษัท

รองประธานฝ่ าย
บริการเทคนิค

รองประธานฝ่ าย
การพัฒนาธุรกิจ
โรงแรม

(ประวัติผบู ้ ริ หารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ 1)
ลําดับที
รายชื อผู้บริหาร
ตําเเหน่ ง
1. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
2. นายลาส เอทวีค
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการศึกษา
3. นางสาวสุ รางค์ จิรัฐิติกาลโชติ
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
4. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ*
รองประธานฝ่ ายบัญชีและการเงินสํานักงานใหญ่
5. นางสาววารุ ณี เอนกฤทธิnมงคล
รองประธานฝ่ ายบัญชีและการเงินส่ วนโรงแรมในประเทศ
6. นายยูดิชทรา เจกานาธาน
รองประธานฝ่ ายบัญชีและการเงินส่ วนโรงแรมต่างประเทศ
7. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ
รองประธานฝ่ ายสํานักงานเลขานุการบริ ษทั
8. นายเอียน นิวตัน บริ วสิ
รองประธานฝ่ ายบริ การเทคนิค
9. นายรัสตอม อเล็กซิ ส วิคเกอร์
รองประธานฝ่ ายการพัฒนาธุ รกิจโรงแรม
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ * นางจงกลนี ฉันทวรกิจ เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินทีเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขึ&นไปหรื อเทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2558 ผูบ้ ริ หารทีไม่ได้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ไม่มีการถือครองหรื อซื& อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
8.3 เลขานุการบริษัท
วันที 11 สิ งหาคม 2551 ที ประชุ มคณะกรรมการครั& งที 4/2551 มี มติ แต่ งตั&ง นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn เป็ น
เลขานุการบริ ษทั โดยมีผลตั&งแต่วนั ที 11 สิ งหาคม 2551 ประวัติและหน้าทีความรับผิดชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการที เป็ นธรรมเเละสมเหตุ สมผล มี คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบเเทนทําหน้าทีทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
สถานะทางการเงิ นของบริ ษ ทั เเละเปรี ยบเที ยบกับบริ ษ ัทในกลุ่ มธุ รกิ จระดับเดี ยวกัน โดยกําหนดค่ าตอบเเทน
ประจําปี 2558 ดังนี&
8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเ ป็ นตัวเงิน
1. ค่ าตอบเเทนการประชุ ม
ค่ าตอบแทนกรรมการ ได้แก่
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท กรรมการท่านอืน เดือนละ 10,000 บาท
- ค่าตอบเเทนรายครั&ง ประธานกรรมการ ครั&งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอืน ครั&งละ 15,000 บาท
ค่ าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ได้เเก่
 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอืน เดือนละ 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนรายครั&ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่านอืน ครั&งละ 10,000 บาท
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- ค่าตอบเเทนรายครั&ง ประธานกรรมการ ครั&งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอืน ครั&งละ 10,000 บาท
2. ค่ าตอบเเทนประจําปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี อนุมตั ิโดยทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ในปี 2558 สรุ ปค่าตอบเเทนทีกรรมการได้รับเป็ นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี&

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

84

แบบ 56-1

ปี 2558
รายชือกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั
ค่ าตอบเเทน ค่ าตอบเเทน ค่ าตอบเเทน
รายเดือน
รายครัhง
ประจําปี

คณะกรรมการอืน *
ค่ าตอบเเทน

รวมค่ าตอบเเทน

1. ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย**
10,892
10,892
2. นายชาตรี โสภณพนิช
45,000
130,700
175,700
3. นายอาสา สารสิ น***
137,581
140,000
277,581
4. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์
40,000
15,000
65,350
120,350
5. นางปรารถนา มงคลกุล
120,000
105,000
54,458
279,458
120,000
65,350
6. นางวรางค์ ไชยวรรณ
105,000
290,350
7. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
120,000
15,000
65,350
200,350
8. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
120,000
120,000
65,350
305,350
9. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn
120,000
120,000
65,350
305,350
10. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
120,000
135,000
65,350
260,000
580,350
11. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
120,000
135,000
65,350
400,000
720,350
12. นายศักดิn เกียวการค้า
90,000
75,000
65,350
260,000
490,350
13. นางปราณี ภาษีผล
120,000
135,000
65,350
220,000
540,350
14. นายสรดิษ วิญญรัตน์
25,484
65,350
90,834
80,000
15. นายบันเทิง ตันติวทิ ***
30,000
110,000
80,000
16. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล***
90,000
170,000
17. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์***
30,000
30,000
60,000
รวม (บาท)
1,488,065
1,250,000
849,550
1,140,000
4,727,615
* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
** ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย ดํารงตําแหน่งกรรมการถึงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2557
*** นายอาสา สารสิ น ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ แทนนาย สรดิษ วิญญรัตน์ ทีลาออก มีผลวันที 24 มีนาคม
2558 และดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ แทนนายชาตรี โสภณพนิ ช ที ลาออก มี ผล
วันที 1 เมษายน 2558
นายบันเทิง ตันติวทิ ดํารงตําแหน่ งกรรมการ แทน นายชาตรี โสภณพนิ ช ทีลาออก มีผลเวันที 28 เมษายน 2558
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล ดํารงตําแหน่ งกรรมการ แทน ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุ ณยะอนันต์ ที ถึ งแก่อนิ จกรรม มี ผลวันที
28 เมษายน 2558
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายศักดิn เกียวการค้า ทีลาออก มีผลวันที 1 ตุลาคม 2558
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ค่ าตอบเเทนกรรมการ
ค่ าตอบเเทน*

จํานวนเงิน (บาท)
ปี 2557

ปี 2558

ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายครั&ง
2,740,000
3,878,065
ค่าตอบเเทนรายปี
827,767
849,550
รวม
3,567,767
4,727,615
*ไม่ รวมค่ าตอบเเทนที ปรึ กษาคณะกรรมการ
นอกจากนี& ยงั มีวงเงินสําหรับใช้เป็ นค่ารับรองท่านละ 120,000 บาทต่อปี ซึ งเป็ นวงเงินทีใช้มาตั&งแต่ปี 2548
ดังนั&น ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั&งที 6/2558 วันที 30 กันยายน 2558 จึงมีมติอนุ มตั ิเพิมวงเงินค่ารับรองเป็ น
ท่านละ 240,000 บาทต่อปี โดยมีผลตั&งแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป และปี 2558 ค่ารับรองทีกรรมการทุกท่าน
ใช้ไปจริ งมีจาํ นวน 1.38 ล้านบาท
ค่ าตอบเเทนผู้บริหาร
จํานวน(คน)
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ปี
เงินเดือนและโบนัส ค่ าสวัสดิการอืน#
2557
5
23.92
0.96
2558
8
28.67
3.84
ในปี 2558ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริ หาร

รวม
24.88
32.51

8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน
ค่ าตอบแทนอืน ของกรรมการ
- ไม่มี ค่ าตอบแทนอืน ของผู้บริหาร
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลี&ยงชีพโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยใน
ปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี&ยงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร 2 ราย จํานวน 0.56 ล้านบาท
8.5 บุคลากร
 จํานวนพนักงานทัhงหมด
บริ ษทั มีพนักงานทั&งหมด 3,621 คน ซึ งประกอบด้วยพนักงานและผูบ้ ริ หารในส่ วนของสํานักงานใหญ่
และ พนักงานโรงเเรมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงพนักงานของโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี มีท& งั สิ& น 10 เเห่ง
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ค่ าตอบแทนพนักงาน
ปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนทั&งสิ& น 645.91 ล้านบาท ซึ งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื องแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ เป็ นต้น นอกจากนี& บริ ษทั ย่อย
ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวม 998.11 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี&
ปี 2558

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

บมจ.
บมจ.
บ.ดุสิต บ.ดุสิต บ. ดุสิตธานี Philippine Dusit DMS Property วิทยาลัย รวม
ดุสิตธานี ไทยพร็อพ แมนเนจ เวิล์ด การโรงแรม Hoteliers, Overseas Investment ดุสิตธานี
เพอร์ ตีสh ์
เม้ นท์ วายด์
ศึกษา
Inc.
Co., Ltd. Private
Limited
1,121
462
874
27
313
239
293
3,329
12
3
3
4
1
1
1
1
26
213
7
41
3
2
266
1,346
472
877
45
28
317
2
240
294
3,621
645.91
160.53 294.73 76.60
8.91
169.35
5.40
147.10
135.49 1,644.02

หมายเหตุ บริ ษทั ไม่ มีการเปลียนแปลงจํานวนพนักงานหรื อข้ อพิพาททางด้ านแรงงานอย่ างมีนัยสําคัญในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั เชื อมันว่าความเจริ ญเติบโตขององค์กรนั&นขึ&นอยูก่ บั พนักงานทีมีคุณภาพ บริ ษทั จึงมีนโยบายมุ่งเน้นทีจะ
พัฒนาระบบการบริ หารให้มีความทันสมัยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรู ้ ของพนักงานทุกฝ่ ายอย่างสมําเสมอ
เพือให้องค์กรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในการดําเนิ นธุ รกิ จ เเละสนับสนุ นให้พนักงานได้ใช้ความรู ้ ความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีการงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กับความสําเร็ จของบริ ษทั
พัฒนาทักษะพนักงานอย่ างต่ อเนือง
การพัฒนาพนักงานถือเป็ นหัวใจของระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล บริ ษทั จึงได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับ
ได้เข้าฝึ กอบรมอย่างต่ อเนื อง เพื อให้มี ความรู ้ ความชํานาญสู งสุ ดในสายอาชี พเพื อรองรั บทิ ศทางการดําเนิ นธุ รกิ จใน
อนาคต โดยกําหนดงบประมาณการฝึ กอบรมประจําปี ของพนั กงานแต่ ละคนเท่ ากับ ร้ อยละ 1.5 ของค่ าจ้างทั&งปี
ของพนั กงาน นอกจากนี& เพื อให้ พนั กงานระดับเจ้าหน้ าที และระดับปฎิ บ ัติ การได้ พ ัฒ นาคุ ณ ภาพในการทํางาน
อย่างต่ อเนื อง ทางบริ ษ ัทจึ งส่ งเสริ มให้ พนั กงานได้ เข้าร่ วมฝึ กอบรมตามความต้องการโดยอิ งจากแบบประเมิ น
ความต้องการฝึ กอบรมซึ งจัดทําเป็ นประจําทุกปี
บริ ษั ท จะเป็ นผู ้ ก ํ า หนดเเนวทางในการพั ฒ นาพนั ก งาน ทั& งในรู ปเเบบการฝึ กอบรมที เหมาะสม
การหมุ นเวียนเปลี ยนหน้าที ความรั บผิดชอบเพื อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชํานาญจากประสบการณ์ ใน
ตําเเหน่ งหน้าที ใหม่ เช่ น หลักสู ตร Mini MBA in Hospitality Management for Dusit International Executives เพื อเพิ มพู น
ความรู ้ ความสามารถให้พนักงานระดับสู งของเครื อดุสิตธานี ด้านวิชาการบริ หารธุ รกิจโรงแรมโดยครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ที เกี ยวข้องกับการบริ หารธุ รกิ จในอนาคต เป็ นต้น ตลอดจนการเเต่งตั&งเเละเลื อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที
ความรับผิดชอบ
เพือทําให้มนใจได้
ั
วา่ พนักงานแต่ละคนได้รับการพัฒนาทีต่อเนื องและครอบคลุมทุกด้าน บริ ษทั จึงกําหนดให้มี
การทําแผนการฝึ กอบรมเป็ นประจําทุกปี เพือเป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมพนักงาน และเป็ นเครื องมือทีช่วยยืนยันได้ว่า
การฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษ ทั ได้ถูกจัดทําอย่างถู กต้องตามวัตถุ ประสงค์ มี การวางแผนการไว้ล่วงหน้า เป็ นระบบ
โดยบริ ษทั กําหนดเป้ าหมายในการฝึ กอบรมให้ได้ตามแผนการฝึ กอบรมประจําปี ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 70 ของแผนการ
ทีวางไว้ ในการกําหนดแผนการฝึ กอบรมประจําปี นั&น ทางบริ ษทั จะให้ความสําคัญกับผลของการฝึ กอบรมทีช่วยพัฒนา
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า มากกว่าจํานวนชัวโมงในการฝึ กอบรมของพนักงาน ดังนั&นบริ ษทั จึงได้มีแนวทางในการ
กําหนดโครงการสร้างฝึ กอบรม ดังนี&
- พนักงานระดับ 1-3 จะให้ความสําคัญกับการอบรมเฉพาะบุคคลทีช่ วยพัฒนาทักษะของพนักงานแต่ละคน
หลักสู ตรการฝึ กอบรมทีจัดโดยสํานักงานใหญ่และหลักสู ตรการฝึ กอบรมหลักของบริ ษทั
- พนักงานระดับ 4-5 ที เป็ นพนักงานส่ วนหน้าจะมุ่งเน้นความสําคัญไปที การฝึ กอบรมเชิ งปฎิ บ ตั ิ การโดย
กําหนดให้มีชวโมงการฝึ
ั
กอบรมต่อคนไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัวโมงต่อเดื อน ขณะทีพนักงานฝ่ ายสนับสนุ นนั&นจะ
ให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมในแผนกและหลักสู ตรหลักของบริ ษทั
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ตารางแสดงหลักสูตรหลักของดุสิต
ระดับ
1
2
3
4
5

NSO
18 ชัวโมง
X
X
X
X
X

NSO
DTG
DSS
FLL
OPT
HG
PA
MD

DTG
3 ชัวโมง
X
X
X
X
X

DSS
18 ชัวโมง
X
X
X
X
X

FLL
30 ชัวโมง

OPT
12 ชัวโมง

X
X
X

X
X

HG
3 ชัวโมง
X
X
X

PA
6 ชัวโมง
X
X
X

MD
6 ชัวโมง
X
X
X

หลักสู ตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
หลักสู ตรความสง่างามอย่างไทยในรู ปแบบของดุสิต
หลักสู ตรการบริ การในรู ปแบบของดุสิต
หลักสู ตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
หลักสู ตรทักษะการสอนงาน
หลักสู ตรการรับมือกับความคับข้องใจของพนักงาน
หลักสู ตรการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
หลักสู ตรการรักษาวินยั ของพนักงาน

พัฒนาพนักงานโดยกําหนดเป้าหมายการทํางาน
บริ ษ ทั มุ่ งเน้นให้ ผูบ้ ริ หารเเละพนักงานในทุ กระดับร่ วมกันกําหนดเเผนงานให้ สอดคล้องกับทิ ศทางเเละ
เป้ าหมายขององค์กร ซึ งจะส่ งผลให้การดําเนิ นธุ รกิ จทัวทั&งองค์กรมุ่งไปสู่ จุดหมายเดี ยวกันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั&น บริ ษ ทั จึ งได้กาํ หนดวิสั ยทัศน์ (Vision) เเละ ทิ ศทางองค์กร (Direction) เป็ นประจําทุ กปี เพื อให้เเต่ ละสายงาน
กําหนดเป็ นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) เเละแผนธุ รกิจ (Business Plan) เพือทีพนักงานในเเต่ละสายงานจะได้นาํ ไป
กําหนดวัตถุประสงค์เเละตัวชี&วดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็ นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศทางการดําเนินงาน
ขององค์กร เเละหน้าทีความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี&วดั นี& จะเป็ นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เเต่ละคน
9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึ งจําเป็ นต่อการดําเนิ นธุ รกิจให้มีการ
เจริ ญเติบโตทียังยืน เพิมความโปร่ งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิ จการและสร้ างความเชื อมันให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น
นักลงทุนและผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย จึงกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการทีดีโดยครอบคลุมหลักสําคัญดังนี&
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Roles of Stakeholders)
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
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คํานิยามทีส ํ าคัญ
คําทีใ ช้
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั (Group CEO)
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

เลขานุการบริ ษทั

ความหมาย
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั

ผูบ้ ริ หารทีได้รับแต่งตั&งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติตามทีกฎหมายกําหนด และมีความเป็ นอิสระใน
การแสดงความคิ ดเห็ นเพื อพัฒนาปรั บปรุ งการบริ หารจัดการบริ ษ ัท ให้ มี
ความก้าวหน้า โปร่ งใส มีการกํากับดูแลทีดี
คณะกรรมการกลุ่ มย่ อยที คณะกรรมการตั&งขึ& นมาเพื อให้ ช่ วยศึ กษาและ
กลันกรองงานในด้านใดด้านหนึง
คณะกรรมการชุ ด ย่ อยที คณะกรรมการตั&งขึ& นเพื อทํ าหน้ าที กํ ากั บ ดู แ ล
การปฏิ บ ัติ งานภายในให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มี ระบบการจัดทํา
รายงานทางการเงิ นที มี ความสมบู รณ์ ถู กต้อง เป็ นที น่ าเชื อถื อ มี การเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญโดยครบถ้วนและเป็ นไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีมีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ
คณะกรรมการชุดย่อยทีคณะกรรมการตั&งขึ&นเพือทําหน้าทีพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
คณะกรรมการชุ ดย่อยทีคณะกรรมการตั&งขึ&นมาเพือทําหน้าทีสรรหากรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และกํากับดูแลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมาย
ที เกี ยวข้อง รวมทั&งพิ จารณานโยบายและแผนการดําเนิ นงานด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั
บุคคลทีคณะกรรมการแต่งตั&งขึ&นเพือจัดทําและเก็บรักษาหนังสื อนัดประชุ ม
และรายงานการประชุ มของคณะกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรวมถึ งเอกสารสําคัญ
อืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายหรื อกฎหมายกําหนด

1) สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายได้รับสิ ทธิ โดยเท่าเทียมกัน ทั&งนี& บริ ษทั ส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของ
ผูถ้ ือหุ น้ รวมทั&งนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี&
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1.1 ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กคนมี สิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงตามจํานวนหุ ้นที ตนเองถื ออยู่ และได้รับสิ ทธิ พ&ืน ฐาน
ต่างๆ เช่ น สิ ทธิ ในการซื& อขายหลักทรัพย์ได้อย่างอิสระ การได้รับเงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่ วมประชุ ม
ผูถ้ ื อ หุ ้น การแสดงความคิ ด เห็ น ในที ประชุ ม อย่า งเป็ นอิ ส ระ การร่ ว มตัด สิ น ใจในเรื องสํา คัญ ของบริ ษ ทั เช่ น
การเลือกตั&งกรรมการ การแต่งตั&งผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมตั ิธุรกรรมทีสําคัญของ
บริ ษทั
1.2 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั&งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุ คคล เพือเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ เลือกกรรมการตามทีต้องการเป็ นรายบุคคลได้อย่างแท้จริ ง
1.3 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อเสนอชื อบุคคลเพือเข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการและส่ งคําถามล่ วงหน้าเกี ยวกับวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นล่ วงหน้า 3 เดื อนก่ อนวันสิ& น สุ ดรอบปี บัญ ชี
โดยผูถ้ ื อหุ ้น ที จะเสนอเรื องดังกล่ าวต้องมี สั ดส่ วนของการถื อหุ ้น หรื อถื อหุ ้นรวมกัน ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 4 ของ
จํานวนหุ น้ ทีออกจําหน่ายแล้วทั&งหมดของบริ ษทั
1.4 บริ ษทั กําหนดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ภายใน 4 เดือนหลังจากสิ& นรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริ ษ ัท ในวัน เวลาและสถานที ที เหมาะสมโดยบริ ษ ัท จะจัด ส่ ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม พร้ อ มเอกสารข้อ มู ล
ประกอบการประชุ ม ที มี ร ายละเอี ย ดความเป็ นมา วัต ถุ ป ระสงค์ และความเห็ น ของกรรมการในเรื องต่า งๆ
ตามวาระทีนําเสนอ ถูกต้องและเพียงพอ และแจ้งล่วงหน้าให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
นอกจากนี& หากมี เ หตุ ก ารณ์ สํา คัญ ที เกิ ด ขึ& น ระหว่า งปี และต้อ งขอมติ จ ากที ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น บริ ษทั
จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้
1.5 ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีการปฏิบตั ิดงั นี&
- จัดให้มีการลงทะเบี ยนโดยใช้ระบบบาร์ โค้ดทีแสดงเลขทะเบียนของผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละราย เพือให้
ผูถ้ ือหุ น้ ได้รับความสะดวก และทําให้ข& นั ตอนการลงทะเบียนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
- ให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิท ธิ ในการออกเสี ยงแต่ละวาระได้อย่างเต็มที โดยบริ ษทั ใช้วิธีการนับคะแนน
ทีโปร่ งใส สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถแสดงผลคะแนนให้ทีประชุมทราบโดยทันที
- ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทีเข้าประชุมภายหลังจากได้เริ มประชุมแล้ว มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนสําหรับ
วาระที อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุ มตั&งแต่วาระที ได้
เข้าประชุมและออกเสี ยงเป็ นต้นไป
- เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อตั&งคําถามในวาระต่างๆ อย่างอิ สระก่อน
การลงมติ และบันทึกคําถามคําตอบไว้อย่างชัดเจน ทั&งนี& บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรื องดังกล่าว
อย่างเพี ยงพอแก่ ผูถ้ ื อหุ ้ น ในวาระที ผูถ้ ื อหุ ้ นมี ข ้อสงสั ย ข้อซักถาม บริ ษ ทั ได้จ ดั เตรี ยมกรรมการหรื อ
บุคลากรทีเกียวข้องเป็ นผูใ้ ห้คาํ ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
- หลัง จากการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น สิ& น สุ ด ลง บริ ษ ทั จัด ทํารายงานการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น อย่างละเอีย ด
ครบถ้ว นพร้ อมทั&งคะแนนเสี ยงที เห็ น ด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงในทุ กๆ วาระที ต้องมี การ
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ลงคะแนนเสี ยง และจัดส่ งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังจาก
วัน ประชุ ม พร้ อ มทั&ง เผยแพร่ ใ นเว็บ ไซต์ ข องบริ ษ ัท ที www.dusit.com เพื อให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถ
ตรวจสอบได้
1.6 กรรมการและผูบ้ ริ หารมี ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้น จึ งถื อเป็ นหน้าที ที ต้องเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ มีโอกาสได้ซกั ถามปั ญหาทีเกียวกับบริ ษทั
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษ ทั ให้ค วามสํา คัญ และปฏิ บ ตั ิต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุก รายในฐานะที เป็ นเจ้า ของบริ ษ ทั อย่า งเท่า เทีย มกัน
โดยไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดได้รับสิ ทธิ พิเศษเหนือผูถ้ ือหุ น้ รายอืน ดังนี&
2.1 บริ ษทั ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแบบหนึงหุ น้ ต่อหนึงเสี ยง
2.2 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั&งกรรมการ โดยเปิ ดโอกาสให้
เสนอชือกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจําปี
2.3 ผูถ้ ื อหุ ้นมีสิทธิ ทีจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับการประกอบกิ จการทีสําคัญของบริ ษทั เช่ น
ผลประกอบการของบริ ษทั การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน รายการทีเกียวโยงกันตามข้อกําหนดของ ตลท.
หรื อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างเท่าเทียมและพร้อมกัน ซึ งบริ ษทั จะเผยแพร่
ข่าวสารในเว็บไซต์ของบริ ษทั และ ตลท.
2.4 บริ ษทั อํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถมอบอํานาจให้
ผูอ้ ื นหรื อกรรมการอิ ส ระเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มเเละลงมติ แทนได้ โดยบริ ษ ทั ได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะรู ป แบบที
ผูถ้ ื อหุ ้น กําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด และจัดส่ งไปพร้ อมกับ หนังสื อ
นัด ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมทั&ง ข้อมูล ประกอบการประชุ ม ตามวาระต่า งๆ รวมถึ ง การแจ้ง สิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อ หุ ้น ใน
การเข้าประชุ ม และสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ
2.5 บริ ษทั ประกาศกําหนดการประชุ มและวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
2.6 หนัง สื อ นัด ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม จัด ทํา เป็ นภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
เพืออํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ื อหุ ้นต่างชาติ นอกจากนี& ผูถ้ ื อหุ ้นยังสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสื อนัดประชุ ม
เอกสารประกอบการประชุม และหนังสื อมอบฉันทะ จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.dusit.com
2.7 บริ ษ ทั กํา หนดนโยบายให้ก รรมการและผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง แจ้ง ต่ อ คณ ะกรรมการหรื อ
ผูท้ ี คณะกรรมการมอบหมายเกี ยวกับการซื& อขายหุ ้นของบริ ษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื& อขาย
3) การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ัทให้ ความสํ าคัญต่ อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม ทั&งภายในเเละภายนอก เพื อให้ ได้รับการปฏิ บ ัติ ตามความ
เหมาะสมและเสมอภาค โดยบริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบี ยบต่างๆ ที เกี ยวข้อง เพือให้สิทธิ ของ
ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยได้รั บการดู แลอย่ างดี เพราะบริ ษ ัทตระหนั กถึ งแรงสนับสนุ นจากผู ้มี ส่ วนได้เสี ยต่ างๆ ที จะสร้ าง
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ความสามารถในการแข่งขันและสร้างกําไรให้กบั บริ ษทั ซึ งถือเป็ นเป้ าหมายในระยะยาวของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้กาํ หนด
นโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ แยกได้ ดังนี&
3.1 พนักงาน
- ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างสมําเสมอ
- จัดให้ มี สวัสดิ การต่ างๆ เช่ น ประกันสุ ขภาพ กองทุ นสํ ารองเลี& ยงชี พ ค่ ารั กษาพยาบาลและค่ าทดแทนตามที
กฎหมายกําหนด
- สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้และความก้าวหน้าให้กบั พนักงานทุกระดับอย่างทัวถึงและต่อเนือง
- สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที
- ให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าทีการงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสําเร็ จของบริ ษทั
- จัดโครงการต่างๆ เพือให้ความรู ้ความสามารถกับบุคลากรในองค์กร
- ให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานแต่ละคน และ
ต้องสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ทั&งในระยะสั&น และระยะยาว
3.2 ลูกค้ า
- ปฏิบตั ิต่อลูกค้าถูกต้องตรงตามเงือนไขทีตกลงกัน
- ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
- รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพัฒนาการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าแบบยังยืน
- รับข้อเสนอแนะและ/หรื อรับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าและนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
- ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกค้า
- ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
- รักษาความลับของลูกค้า รวมทั&งไม่นาํ ข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผูท้ ีเกียวข้องโดยมิชอบ
3.3 คู่แข่ ง
- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดี
- รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
- ไม่ใช้วธิ ี ไม่สุจริ ตเพือทําลายคูแ่ ข่ง
3.4 คู่ค้า
- ดําเนินธุ รกิจทีไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี อนั ดีงาม
- ปฏิบตั ิตามสัญญา เงือนไข หรื อข้อตกลงต่างๆ
- ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม
- กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลื อกคู่ คา้ โดยพิจารณาจากความเชี ยวชาญในธุ รกิ จ สถานะทางการเงิ นมันคง ไม่ มี
ประวัติการละทิ&งงาน มี ความสามารถในการส่ งมอบงานและสิ นค้าตามกําหนด คุ ณภาพของงานและสิ นค้าได้
มาตรฐาน และมีราคาทีเหมาะสมตามราคาตลาด
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

93

แบบ 56-1

3.5 เจ้ าหนีh
- ปฏิบตั ิตามสัญญา เงือนไข หรื อข้อตกลงต่างๆ
- ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี&ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม
- ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ต
3.6 สั งคม ทรัพยากร และสิ งแวดล้ อม
- เข้าร่ วมกิจกรรมกับโครงการต่างๆ ทีเป็ นการสรรสร้างส่ งเสริ มและพัฒนาความเป็ นอยูข่ องสังคมหรื อชุ มชน
- สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่ วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคมและสถาบันการศึกษา
- ส่ งเสริ มให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ งแวดล้อม
- จัดให้พนักงานมีกิจกรรมหรื อเข้าร่ วมอบรมกิจกรรมทีเกียวข้องกับสิ งแวดล้อม
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเกียวกับสิ งแวดล้อมเพือการรักษาสิ งแวดล้อมอย่างยังยืน
- สนับสนุนและให้ความร่ วมมือในโครงการต่างๆ ทีมีวตั ถุประสงค์เพืออนุรักษ์และรักษาสิ งแวดล้อม
- ใช้ทรัพยากร วัสดุ หรื ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
- ควบคุม ดูแล วัสดุและอุปกรณ์ให้อยูใ่ นมาตรฐาน เพือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
3.7 สิ ทธิมนุษยชน
- มีนโยบายทีจะไม่เกียวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมทีละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
3.8 ทรัพย์ สินทางปัญญา
- ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายทรั พย์สิ นทางปั ญญาและไม่ล่วงละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื นทุ กประเภทรวมถึ ง
สิ ทธิ บตั ร เครื องหมายการค้าและลิขสิ ทธิn
- ไม่สนับสนุ นให้พนักงานของบริ ษทั นําทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืนไปทําซํ&า ดัดแปลง หรื อกระทําการใดๆ เพือ
ประโยชน์ส่วนตัว หรื อเพือประโยชน์ของผูอ้ ืน
3.9 การต่ อต้ านการทุจริตและห้ ามจ่ ายสิ นบน
- สนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
- ไม่เรี ยกหรื อรับเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดจากผูเ้ กียวข้องทางธุ รกิจ เว้นแต่เป็ นการรับอันเนืองจากการให้
ตามประเพณี นิยม โดยต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบและปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั
3.10 คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางทีผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรี ยนในเรื องทีอาจทําให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยให้ทาํ เป็ นหนังสื อถึงผูบ้ ริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน หรื อกรรมการตรวจสอบ และมีนโยบาย
ในการปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทําผิด
4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริ ษทั ทั&งทีเกียวกับการเงินและทีไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุน และผูท้ ี มี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จึ งได้กาํ หนดให้ฝ่ายบริ หารเปิ ดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถู กต้อง โปร่ งใส
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ทัวถึ ง และทัน เวลาเพื อให้ม นใจว่
ั
าผูถ้ ื อหุ ้น สามารถหาข้อมู ล ประกอบการพิ จารณาได้ท นั สถานการณ์ ซึ งฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดมาโดยตลอด ดังนี&
4.1 บริ ษทั มีการเปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ อย่างโปร่ งใส
4.2 รายงานประจําปี ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้ ดังนี&
- ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
- ลักษณะการประกอบธุ รกิจและภาวะการแข่งขัน
- ความเสี ยงในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั
- ประวัติของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- การระบุวา่ กรรมการรายใดเป็ นกรรมการอิสระ
- การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
- การเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล
- การเปิ ดเผยจํานวนครั&งของการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
4.3 บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน โดยระบุชือของบุคคลทีมีการ
ทํารายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงือนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ นอกจากนี&
ในกรณี ทีมีการทํารายการทีเกี ยวโยงกันทีเข้าข่ายจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรื อขออนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น ตามข้อกําหนด
ของ ตลท. บริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบก่อนทีจะทํารายการ
4.4 บริ ษทั กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการถือครอง และ/หรื อ เปลียนแปลง หลักทรัพย์ต่อ
กลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแก้ไขเพิมเติม
ถึงปี 2551)
4.5 บริ ษั ท กํ า หนดให้ ก รรมการต้ อ งรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ให้ ที ประชุ ม
คณะกรรมการทราบเป็ นประจําทุกปี
4.6 หากบริ ษทั มีขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ อันเกียวเนืองกับกิจการของบริ ษทั เช่น การเข้าทํารายการใดๆ หรื อ
มีเหตุการณ์ สําคัญเกิ ดขึ&น และผูถ้ ื อหุ ้นควรจะรับทราบ แม้ว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอมติจากทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
กฏหมายไม่ได้บงั คับให้เปิ ดเผย บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลนั&นให้ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อนักลงทุนอืนๆ ทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั หรื อ ตลท.
4.7 บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูส้ อบบัญชี ทีมีความเป็ นอิสระและมี ความน่ าเชื อถื อ และเป็ นผูส้ อบบัญชี ทีได้รับ
ความเห็นชอบจาก กลต.
4.8 เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน บริ ษทั
จึงจัดไห้มีการสื อสารข้อมูลของบริ ษทั ผ่านช่องทางดังต่อไปนี&
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-

รายงานประจําปี
เว็บไซต์ของบริ ษทั
การพบปะกับนักวิเคราะห์
การจัดทําจดหมายข่าวทีนําเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริ ษทั
เว็บไซต์ของ ตลท.
4.9 บริ ษทั มีเว็บไซต์ www.dusit.com ทีนําเสนอข้อมูลทีทันเหตุการณ์เกียวกับบริ ษทั
4.10 ในส่ วนของงานนักลงทุ นสัมพันธ์น& นั บริ ษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิ น (CFO)
ทําหน้าทีติดต่อสื อสารกับผูล้ งทุน สถาบันการเงิน รวมทั&งนักวิเคราะห์และภาครัฐทีเกียวข้อง
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วยบุ คคลที มี ความรู ้ ความสามารถ และเป็ นผูม้ ี บทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายของบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง การวางแผนดําเนินงาน การบริ หารความเสี ยง และภาพรวมขององค์กร บริ ษทั
จึงกําหนดนโยบายและความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ ดังนี&
5.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
5.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจ และจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงาน
ของบริ ษทั และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณา ทบทวน และอนุ มตั ิวิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิ จ
การลงทุน และงบประมาณของบริ ษทั ทุกปี ตามทีประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และฝ่ ายจัดการเสนอมา
ตลอดจนกํากับ ดู แ ลและติ ด ตามให้ ฝ่ ายจัด การดําเนิ น งานให้ เป็ นไปตามที ได้อนุ ม ัติ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลเพือให้บริ ษทั มีกาํ ไร และผลตอบแทนสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้
5.4 คณะกรรมการเป็ นผู ้พิ จ ารณากํา หนดและแยกบทบาทหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบระหว่า ง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั&งมีการสื อสารบทบาท หน้าที
และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงานของบริ ษทั
5.5 คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ กับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นการตามนโยบายและ
ข้อบังคับทีกําหนดไว้
5.6 คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน
ไม่เกิน 5 บริ ษทั
5.7 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการของประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั ในบริ ษทั จดทะเบียนอืนไม่เกิน 2 บริ ษทั และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี& ต้องไม่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อื นที ประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั และได้แจ้งให้ทีประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตั&ง
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ทั&งนี& ข้อกําหนดข้างต้นยกเว้นการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย
5.8 คณะกรรมการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการไว้คราวละไม่เกิ น
3 ปี เมือครบกําหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื อต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั&งเป็ น
กรรมการต่อเนืองได้
5.9 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ของ กลต. และ ตลท.
5.10 คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการ
เงิ นทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทําขึ&นตามมาตรฐานการบัญชี ทีรับรองทัวไปในประเทศ
ไทย โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ทีเหมาะสมและถื อปฏิ บ ตั ิอย่างสมําเสมอ และใช้ดุลยพินิ จอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการทีดีทีสุ ดในการจัดทํา รวมทั&งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.11 คณะกรรมการกําหนดให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ต้องรายงานผลการดําเนิ นงานที
เกิดขึ&นจริ งเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพือให้ผลการดําเนิ นงานเป็ นไป
ตามเป้ าหมายทีวางไว้ รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหน้าของการดําเนินงานในด้านต่างๆ
5.12 คณะกรรมการให้ค วามสําคัญ ต่อระบบควบคุ ม ภายในทั&งในระดับ บริ ห ารและระดับ ปฏิ บ ตั ิ งาน
อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ โดยกําหนดภาระหน้าที อํานาจการดําเนิ นการของผูป้ ฏิ บตั ิ หน้าที ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
อย่างชัดเจน มี การควบคุ มดู แลการใช้ทรั พย์สิ นของบริ ษ ทั ให้เกิ ดประโยชน์ และมี การแบ่ งแยกหน้าที ผูป้ ฏิ บ ัติงาน
ผูต้ ิดตามควบคุ มและประเมินผลออกจากกัน เพือให้เกิ ดการถ่วงดุ ลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและ
ให้มนใจว่
ั าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ซึงทรัพย์สิน และ
เพือให้ทราบจุดอ่อนเพือป้ องกันการทุจริ ตหรื อการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในทําหน้าที ตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ งานและกิ จกรรมทางการเงิ น สําคัญของบริ ษ ทั ว่า
ได้ดาํ เนิ นตามแนวทางทีกําหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริ หาร (Management Audit) การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องกับบริ ษทั (Compliance Control)
5.13 คณะกรรมการกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เเละจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื อให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็ นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที
5.14 คณะกรรมการจัดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ขอ้ มูลของบริ ษทั
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั
5.15 กรรมการบริ ษทั ได้เข้าร่ วมในหลักสู ตรทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการ
5.16 คณะกรรมการสนับ สนุ น กรรมการให้ เข้าอบรมหลัก สู ต รหรื อ เข้าร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาที เป็ น
การเพิมพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง
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5.17 คณะกรรมการกําหนดตารางการประชุ มล่ วงหน้าทุ กปี โดยจัดให้มี การประชุ มมากกว่า 6 ครั& งต่อปี
ในกรณี ทีบริ ษทั ไม่ได้มีการประชุ มทุกเดื อน บริ ษทั จะส่ งรายงานผลการดําเนิ นงานให้คณะกรรมการทราบในเดื อนที
ไม่ไ ด้ม ีก ารประชุ ม เพื อให้ค ณะกรรมการสามารถกํา กับ ควบคุ ม และดูแ ลการปฏิ บ ตั ิง านของฝ่ ายจัด การ
ได้อย่างต่อเนืองและทันการ
กรรมการต้องเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ เพือรับทราบและพิจารณาอนุ มตั ิเรื อง
ทีประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารเสนอ โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า หากมี วาระ
พิจารณาเรื องพิเศษ นอกเหนื อ จากที กํา หนดล่ว งหน้า จะเรี ย กประชุ ม เป็ นครั& ง ๆ ไป เลขานุ ก ารบริ ษ ทั จะจัด ส่ ง
หนังสื อนัดประชุ มพร้ อมวาระการประชุ มล่วงหน้าก่อนวันประชุ มคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทําการ เพือให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุ ม
เมื อสิ& นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การบริ ษ ัทเป็ นผูม้ ี หน้ าที จัดทํารายงานการประชุ ม โดยเสนอให้ ที ประชุ ม
คณะกรรมการรั บรองในวาระแรกของการประชุ มครั&งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษ ทั ลงลายมื อชื อรั บรอง
ความถูกต้อง ทั&งนี& กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็ น ขอแก้ไขเพิมเติมรายงานการประชุ มให้มีความละเอียด
ถูกต้องมากทีสุ ดได้
รายงานการประชุ มทีได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสารชั&นความลับของ
บริ ษทั ณ สํานักงานเลขานุ การบริ ษทั
5.18 กรรมการที ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารได้มี การประชุ มระหว่างกัน เองตามความจําเป็ น เพื ออภิ ป รายปั ญหา
ต่างๆ เกียวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วย
5.19 คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี ยงเพือปรับใช้ท& งั องค์กร และจัดทําคู่มือการ
บริ หารความเสี ยงเพือให้ทุกหน่วยงานนําไปใช้เป็ นเเนวทางในการจัดการบริ หารความเสี ยง
5.20 คณะกรรมการดูแลอย่างรอบคอบเมือเกิดรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
เกี ยวโยงกันเกิ ดขึ& น โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั&ง และหากต้องมีการลงคะแนนเสี ยงใน
วาระนั&น ๆ กรรมการที มี ส่ วนได้เสี ยจะไม่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย งรวมทั&งปฏิ บ ัติ ตามหลัก เกณฑ์ ข อง กลต. และตลท.
และเปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจําเป็ นไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1
5.21 ในการดู แลเรื องการใช้ข ้อมู ลภายใน ห้ ามไม่ ให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที ทราบข้อมู ล
ภายใน นําข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลทีไม่มีหน้าทีไม่เกียวข้อง และห้ามทําการซื& อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งไม่ซ&ื อขายหลักทรัพย์ เเละห้ามซื& อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีงบการเงินเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
5.22 คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของของตนเองและ
บุคคลทีเกียวข้องตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล
แก้ไขเพิมเติมถึงปี 2551) เป็ นประจําทุกปี และ/หรื อ ทุกครั&งทีมีการเปลียนแปลงข้อมูล
5.23 คณะกรรมการมี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้า ที ความรั บ ผิ ด ชอบระหว่า งคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการไว้ชดั เจน
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5.24 คณะกรรมการมี ก ารประเมิ น ผลงานประจําปี ของตนเองเป็ นประจําทุ ก ปี ตามแนวทางของ ตลท.
เพือให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพือปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
5.25 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจําปี ของประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ซึ งเป็ น
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางของ ตลท.
5.26 คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา มี ห น้ า ที พิ จ ารณาโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย พิ จารณารายชื อและคุ ณสมบัติผูเ้ หมาะสมที จะดํารงตําแหน่ งกรรมการและ
กรรมการของบริ ษ ทั ย่อ ย ทั&ง นี& โครงสร้ า งคณะกรรมการต้อ งมี ค วามหลากหลายทางด้า นทัก ษะ วิช าชี พ
ความเชี ยวชาญเฉพาะด้า น เพศ เป็ นต้น รวมทั&งทํา หน้าที คัด เลื อกและเสนอชื อบุ ค คลที มี คุ ณ สมบัติเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการ เพื อดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง เพื อให้ม นใจว่
ั าบริ ษ ทั มี ผูบ้ ริ หารที มี ความรู ้ ความสามารถ
สามารถสื บทอดตําแหน่งทีสําคัญต่อไปในอนาคต
นอกจากนี& ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมี ห น้ า ที จัด ทํา Board Skill Matrix เพื อกํา หนด
คุณสมบัติและทักษะของกรรมการทีต้องการสรรหา ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุ รกิจโรงแรม ด้านบัญชี การเงิน
ด้านการลงทุนในต่างประเทศ และด้านกฎหมาย โดยพิจารณาจากทักษะทีจําเป็ นทียังขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ ความ
สอดคล้องกับกลยุ ทธ์ ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัท และใช้ฐานข้อมู ลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหา
กรรมการใหม่
5.27 ประธานกรรมการของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิ สระ และมิได้ปฏิ บตั ิ หน้าที เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน
ประจําของบริ ษทั
5.28 ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั โดยมีบทบาท
อํานาจ และหน้าทีแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพือสร้ างความสมดุ ลระหว่างการบริ หารและการกํากับดู แล
กิจการ
5.29 คณะกรรมการกําหนดนิ ยามความเป็ นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กลต. และเปิ ดเผยไว้ให้
เป็ นทีทราบไว้ในรายงานประจําปี
5.30 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการถ่วงดุลอํานาจของกรรมการ ดังนี&
- คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการที ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั&งหมด
- คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั&งหมด
5.31 คณะกรรมการมี ห น้าที รั บผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับ ดู แลให้มีระบบที สนับ สนุ น
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน เพือให้มนใจว่
ั าฝ่ ายบริ หารให้ความสําคัญกับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน
5.32 คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตั&งคณะอนุกรรมการเพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ดังนี&
คณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบมี จาํ นวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน
ทุ ก คนต้องเป็ นกรรมการอิ ส ระและได้รับ การแต่ ง ตั&งจากคณะกรรมการบริ ษ ัท มี คุ ณ สมบัติ ต ามที สํ า นัก งาน
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คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์กาํ หนด อย่า งน้อ ย 1 คนต้อ งมี ค วามรู ้ ด ้า นบัญ ชี แ ละ
ประสบการณ์ เ พี ย งพอที จะทํา หน้ า ที ในการสอบทานความน่ า เชื อถื อ ของงบการเงิ น มีเลขานุ การ 1 คน
แต่งตั&งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามทีเห็นสมควร
2) ให้กรรมการตรวจสอบมี วาระการดํารงตําแหน่ ง 3 ปี อยู่ในตําแหน่ งได้ไม่เกิ น 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการ
บริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
3) มีการเปิ ดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1
4) ให้มีการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปี ละ 4 ครั&ง และเปิ ดเผยจํานวนครั&งของการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปี
หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบ:
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ งตั&ง โยกย้าย เลิ ก จ้างและพิ จารณาความดี ค วามชอบของหัวหน้าหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลื อกบุคคลซึ งมีความเป็ นอิสระ เพือเสนอแต่งตั&ง และเลิ กจ้าง เพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชี และ
เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั&งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุ มอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั&ง
5. พิ จารณารายการที เกี ยวโยงกันหรื อรายการที อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั&งนี& เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
7. สอบทานให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 4 ครั&ง
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี&
9.1 ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
9.2 ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
9.3 ความเห็ น เกี ยวกับ การปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
9.4 ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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9.5 ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
9.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎบัตร (Charter)
9.8 รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ในการปฏิ บ ัติ หน้ าที ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมี ข ้อสงสั ยว่ามี รายการหรื อการกระทํา
ดังต่ อไปนี& ซึ งอาจมี ผลกระทบอย่างมี นัยสํ าคัญต่ อฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ัท ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการของบริ ษ ัทเพื อดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขภายในเวลาที คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
11.1 รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11.2 การทุจริ ตหรื อมีสิงผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
11.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย
ทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการของบริ ษ ทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ ดาํ เนิ นการให้มี การปรั บปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามวรรคหนึ งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
12. ในกรณี ที ผูส้ อบบัญชี พบพฤติ การณ์ อนั ควรสงสั ยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุ คคลซึ งรั บผิดชอบในการ
ดําเนิ น งานของบริ ษ ัทได้กระทําความผิ ดตามที กฎหมายระบุ และได้ แจ้งข้อเท็ จจริ งเกี ยวกับพฤติ การณ์ ด ังกล่ าว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั ทราบและเพื อดําเนิ นการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื&องต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ผูส้ อบบัญชี ทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี ถึงพฤติการณ์ อนั ควรสงสัยทีต้องแจ้งดังกล่าว และ
วิธีเพือให้ได้มาซึ งข้อเท็จจริ งเกียวกับพฤติการณ์น& นั ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1) บริ ษทั กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิ สระเป็ น
ส่ วนใหญ่ และได้รับการแต่งตั&งจากคณะกรรมการบริ ษทั มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็ น
กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องติดตามการเปลี ยนแปลงของผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างสมําเสมอเพือ
นํามาปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถปฏิบตั ิหน้าทีและแสดงความคิดเห็น รวมทั&งรายงานผล
การปฏิบตั ิงานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
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2) ให้ ประธาน และกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนมี วาระดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี อยู่ในตําแหน่ งได้
ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
3) ให้มีการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครั&ง และเปิ ดเผยจํานวนครั&งของ
การประชุ มคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนและการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนไว้ใน
รายงานประจําปี
หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบ:
1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั&ง ทั&งทีเป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ป ระธานเจ้า หน้ า ที บริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท ทั&ง ที
เป็ นตัว เงิ น และไม่เป็ นตัว เงิ น โดยให้ส อดคล้อ งกับ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั ก่อ นนํา เสนอขออนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี ยนแปลงและแนวโน้มในเรื องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
รวมทั&งคณะจัดการของบริ ษทั อย่างสมําเสมอ โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ชั&นนําอืนๆทีประกอบธุ รกิจอย่างเดียวกันเพือเป็ น
การสร้างแรงจูงใจในการบริ หารงานให้เจริ ญก้าวหน้า
4. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
1) บริ ษทั กําหนดให้มี คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา 1 คน โดยทุ ก คนต้อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระและได้ รั บ การแต่ งตั&งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีความรู ้เรื องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบตั ิหน้าทีและแสดงความคิดเห็น
รวมทั&งรายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็ นกลางในการสรรหา และคัดเลื อก
บุคคลผูท้ ีสมควรได้รับการเสนอชือให้มาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ทดแทนกรรมการทีหมดวาระหรื อกรณี อืนๆ
2) ให้ ประธาน และกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหามี วาระดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี อยู่ในตําแหน่ งได้
ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
3) ให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครั&ง และเปิ ดเผยจํานวนครั&งของการ
ประชุ มคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้ใน
รายงานประจําปี
หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบ:
1. กํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิ บตั ิงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที ดี สอดคล้องกับ
นโยบายของบริ ษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง
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2. กําหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้ อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานตามหลักการกํากับดู แล
กิจการทีดีให้ทนั สมัยอย่างสมําเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดําเนิ นงานด้านการแสดงความรั บผิดชอบต่อสั งคม (CSR) ของบริ ษ ทั เพื อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
5. พิจารณารายชือและคุณสมบัติผทู ้ ีเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
6. พิจารณากลันกรองผูท้ ี เหมาะสมที จะดํารงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าที บริ หารของกลุ่ ม บริ ษทั และ
จัดทําแผนในการสื บทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
7. เสนอแนะวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุ กรรมการชุ ดต่างๆเป็ น
ประจํา เพือนําข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
8. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี ยง
บริ ษั ท แต่ ง ตั& ง แผนกบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงซึ งประกอบด้ ว ย
ประธานเจ้าหน้าที บริ หารของกลุ่มบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งจากฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ 1 ท่าน ฝ่ ายการศึกษา 1 ท่าน และ
สํานักงานส่ วนกลาง 2 ท่าน เพือทําหน้าทีบริ หารความเสี ยงในภาพรวมให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยการพิจารณาปั จจัย
ความเสี ยงทั&งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิ บ ัติ งาน (Operation Risks) ด้านการเงิ น (Financial Risks) และ
ด้านทางการปฏิ บ ัติ ตามกฎระเบี ยบ (Compliance Risk) ทั&งนี& แผนกบริ หารความเสี ยงมี หน้าที จัดทํารายงานการบริ หาร
ความเสี ยง และนําเสนอผลความคืบหน้าการบริ หารความเสี ยงต่อทีประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงทุ กไตรมาส
นอกจากนี& แผนกบริ หารความเสี ยงได้จดั ฝึ กอบรมเกี ยวกับการบริ หารความเสี ยงสําหรั บพนักงานระดับหัวหน้างานใน
โรงแรมทั&งหมด ทั&งนี&เพือให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายการบริ หารความเสี ยงทัวทั&งองค์กร
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการแต่ งตั&งเลขานุ ก ารบริ ษัท ตั&งแต่ ว ัน ที 11 สิ งหาคม 2551 ซึ งมี ห น้ าที และความรั บ ผิ ดชอบ
ในการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ดําเนิ นการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่ งใส ความซื อสัตย์สุจริ ต
คุณธรรมและจริ ยธรรม ความมุ่งมัน เพือความเจริ ญเติบโต และความมันคงของกิ จการ การมีส่วนร่ วมการทํางานเป็ นที ม
ความรั บผิดชอบต่อสั งคมส่ วนรวม บริ ษ ทั ดุ สิตธานี จํากัด (มหาชน) จึ งกําหนดจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี&
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จริยธรรมทางธุรกิจ
1. ดําเนิ น ธุ รกิ จโดยคํานึ งถึ งประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ความโปร่ งใสโดยยึ ดมันในความรั บ ผิ ดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสร้างผลตอบแทนทีเหมาะสมแก่ ผูล้ งทุน รวมทั&งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตมันคง
2. ปรั บ ปรุ งการบริ หารจัดการกระบวนการ และการปฏิ บ ั ติ ต่ างๆ ให้ ดี ยิ งขึ& นอย่ างต่ อเนื องเพื อเพิ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ&น
3. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบตั ิทีดีเกียวกับการดําเนิ นธุ รกิจและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน
4. รั บผิดชอบต่ อสั งคมทั&งด้านสิ งแวดล้อม และการสนับสนุ นการพัฒนาที ยังยืนโดยเข้าไปมี ส่ วนร่ วมตาม
สถานภาพของบริ ษทั
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
1. ความรับผิดชอบต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั
1.2 ปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
1.3 ปฏิ บ ัติ ตามข้อพึ งปฏิ บ ัติ ที ดี สํ าหรั บกรรมการบริ ษ ัทจดทะเบี ยน และแนวปฏิ บ ัติ ที เกี ยวข้องของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และหน่ วยงานอื นที
เกียวข้อง
1.4 ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม มีความระมัดระวัง เพือประโยชน์ของบริ ษทั
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์ อนั มิ ชอบจากการปฏิ บ ตั ิ หน้าที เพือประโยชน์ ของตนเอง และไม่กระทําการใดๆ
ทีจะนําความเสื อมเสี ยชือเสี ยงมาสู่ บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
1.6 ใฝ่ หาความรู ้ ในธุ รกิ จของบริ ษ ทั รวมทั&งข้อกฎหมาย กฎระเบี ยบ หรื อข้อกําหนดที เกี ยวข้องที มี ผลต่ อ
การปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการ
2. ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิ บ ตั ิ หน้าที ตามมติ ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยความซื อสั ตย์สุ จริ ต มี ความยุติธรรม และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทั&งในระยะสั&นและระยะยาว
2.2 รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2.3 กํากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้
2.4 กํากับดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลและนําเสนอข้อมูลทีสําคัญของบริ ษทั และการปฏิบตั ิอืนๆ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างสมําเสมอและทันเวลา
3. ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
3.1 กํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3.2 กํากับดูแลให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพทีดีต่อลูกค้า และพนักงาน
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3.3 กํากับดูแลและส่ งเสริ มให้บริ ษทั ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการค้า และการแข่งขันทีดีอย่างเป็ นธรรม
3.4 ไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่สุจริ ต รวมทั&งไม่สนับสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เพือเป็ น
การให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้อง
3.5 สนับสนุนให้มีระบบหรื อกระบวนการร้องเรี ยนต่างๆเพือให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อได้
3.6 ปฏิ บ ัติ ตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี ยวกับด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ งแวดล้อม หรื อ
ข้อกําหนดต่างๆ
3.7 ให้ ค วามช่ วยเหลื อ และร่ วมมื อ กั บ รั ฐ และชุ มชน ในกิ จ กรรมของสั ง คมชุ มชน สิ งแวดล้ อ ม
สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั&งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถินทีบริ ษทั ตั&งอยู่
3.8 สร้ างจิ ตสํ านึ กให้ พนักงานของบริ ษ ัทมี ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม ชุ มชน และสิ งแวดล้อม รวมทั&ง
สร้างความเข้าใจกับสังคมชุมชนในบริ เวณทีบริ ษทั ตั&งอยู่ เพือให้เกิดความร่ วมมือระหว่างกัน
3.9 ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงานอย่างสมําเสมอ
3.10 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
4. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
4.1 ดู แลและควบคุ ม ข้ อมู ลภายในของบริ ษั ท และไม่ เปิ ดเผยข้ อมู ล อัน เป็ นความลั บ ของบริ ษั ท ต่ อ
บุคคลภายนอก
4.2 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและโปร่ งใส ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีกําหนด
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากตําแหน่งหน้าทีและข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั
4.4 ระมัดระวังในการทํารายการระหว่างกันในกลุ่ มบริ ษ ัท โดยคํานึ งถึ งประโยชน์ สู งสุ ดของกลุ่ มบริ ษ ัท
เป็ นสําคัญ และต้องไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริ ษทั กรณี เข้าข่ายเป็ นรายการเกี ยวโยงต้อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
4.5 กรรมการและผูบ้ ริ หารที มี ส่ วนได้เสี ยกับรายการที ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่ มี ส่ วนเกี ยวข้อง
ในการพิจารณาตัดสิ นใจ และต้องออกจากทีประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเรื องดังกล่าว
4.6 ไม่ เป็ นกรรมการในบริ ษ ัทอื นที ก่ อให้ เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก ับบริ ษ ัท เว้นแต่ จะได้รั บ
การอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
1.1 ปฏิ บตั ิ หน้าที ตามตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วย
ความซื อสัตย์สุจริ ต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทั&งในระยะสั&นและระยะยาว
1.2 ปฏิ บ ัติ หน้าที ด้วยความซื อสั ตย์สุ จริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจในการดําเนิ นการใดๆ ด้วยจิ ตอันบริ สุ ทธิn
(good faith) และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั&งรายใหญ่และรายย่อยเพือประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
1.3 ไม่บริ หารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรื อขาดความยั&งคิด
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1.4. เอาใจใส่ จริ งจังและเคร่ งครั ดต่อกิ จกรรมทั&งปวงที จะเสริ มสร้ างคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนา
องค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
1.5 ปฏิ บตั ิหน้าทีโดยการประยุกต์ความรู ้และทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพือประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ และบริ ษทั
1.6 จัดการดูแลป้ องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั เสื อมค่าผิดปกติหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
1.7 รายงานสถานะและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริ งต่อคณะกรรมการและ
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
1.8 ไม่อาศัยตําแหน่งหน้าทีแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง และผูอ้ ืน
1.9 แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กรทั&งทางด้านบวก
และด้านลบ ซึ งจะต้องอยูบ่ นพื&นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
1.10 ไม่ดาํ เนิ นการใดๆในลักษณะซึ งอาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั โดยมิ ได้แจ้งให้
บริ ษทั ทราบ
1.11 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
1.12 ไม่กระทําการใดทีก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชือเสี ยงของบริ ษทั
2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้ า
2.1 สนองความต้องการของลูกค้า / ผูบ้ ริ โภคด้วยผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพและบริ การทีดีเลิศ
2.2 กําหนดระดับคุณภาพของสิ นค้าและการบริ การให้เป็ นทียอมรับได้แก่ลูกค้า
2.3 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเช่ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เกี ยวกับสิ นค้า และบริ การอย่างครบถ้วนถู กต้อง
เป็ นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
2.4 ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้ขอ้ กําหนดอันเหมาะสม
2.5 ไม่ส่งมอบสิ นค้าและการบริ การให้แก่ลูกค้าทั&งๆทีรู ้วา่ สิ นค้าและบริ การนั&นๆ มีขอ้ บกพร่ องเสี ยหาย หรื อ
อาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การทีมีคุณภาพตํากว่ามาตรฐานตกถึงมือลูกค้า
2.6 จัดระบบการบริ การลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนความไม่พอใจในสิ นค้าและบริ การได้โดยสะดวก และ
กําหนดให้มีการดําเนินการอย่างดีทีสุ ด เพือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
2.7 พยายามบริ หารต้นทุ นการผลิ ตให้ ตาสุ
ํ ดแต่ ย งั คงรั กษาคุ ณภาพของสิ นค้าและบริ การที ได้มาตรฐาน
ตลอดเวลา
2.8 รั กษาความลับของลู กค้าอย่างจริ งจังและสมําเสมอ รวมถึ งไม่ น ํามาใช้เพื อประโยชน์ ของตนเองและ
ผูเ้ กียวข้องโดยมิชอบ
2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพือเป็ นการให้บริ การต่อลูกค้าอย่างต่อเนืองตลอดเวลา
2.10 ปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อสัญญาต่างๆ ทีมีกบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
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2.11 หากมี กรณี ที ไม่ สามารถปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงใดๆ กับลู กค้าได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่ วงหน้าเพื อ
ร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาและป้ องกันความเสี ยหาย
2.12 จัดให้มีระบบทีให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่นระบบป้ องกันอัคคีภยั ป้ องกันการถูกโจรกรรม
2.13 ไม่ควรค้ากําไรเกิ นควรเมื อเปรี ยบเทียบกับคุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ และไม่กาํ หนดเงื อนไขการค้า
ทีไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน
3.1 ให้ ผลตอบแทนที เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรั บผิ ดชอบ และผลการปฏิ บ ัติ งานของพนักงาน
แต่ละคน
3.2 ส่ งเสริ มพัฒนา และเพิมพูนความรู ้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า และความมันคงในอาชีพ
3.3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั
3.4 ดู แลรั กษาสภาพสิ งแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิต สุ ขภาพอนามัย และการกระทํา
ด้วยความสุ จริ ต
3.5 การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื& นฐานของความถู กต้องและเป็ นธรรมและกระทํา
ด้วยความสุ จริ ต
3.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆเกียวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
3.7 บริ หารงานพนักงานโดยหลี กเลี ยงการกระทําใดๆโดยไม่ เป็ นธรรมและไม่ ถู กต้องซึ งมี ผลกระทบต่ อ
ความก้าวหน้าและมันคงในอาชีพการงานของพนักงาน
3.8 ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื&นฐานของศักดิnศรี ของความเป็ นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิ ทธิ หน้าทีส่ วนบุคคล
4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนีh
4.1 ปฏิ บ ัติ ตามข้อตกลงที มี ต่ อคู่ ค ้าและเจ้าหนี& อย่ างเคร่ งครั ด ไม่ ว่ าจะเป็ นเรื องวัตถุ ประสงค์ การใช้ เงิ น
การชําระคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค& าํ ประกัน และเรื องอืนใดทีให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี& กรณี ทีจะไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ตอ้ งรี บเจรจากับคู่คา้ และเจ้าหนี&เป็ นการล่วงหน้า เพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
4.2 ให้ขอ้ มูลทางการเงินทีถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
4.3 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆทีไม่สุจริ ตในการค้ากับลูกค้าหรื อเจ้าหนี& ถ้าหากว่า มีขอ้ มูลว่า
มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆทีไม่สุจริ ตเกิดขึ&น พึงหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี& เพือร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
4.4 รายงานข้อมูลทางการเงินทีถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี& อย่างสมําเสมอ
5. ความรับผิดชอบต่ อการแข่ งขันทางการค้ า
5.1 แข่งขันทางการค้าขายในกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม
5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสมผิดกฎหมาย
5.3 ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรื อกระทําการใดๆโดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
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6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสั งคม ชุ มชน และสิ งแวดล้ อม
6.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม
6.2 คืนผลกําไรส่ วนหนึงขององค์กรให้แก่กิจกรรมทีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสมําเสมอ
6.3 ไม่กระทําการใดๆทีจะมีผลเสี ยหายต่อชือเสี ยงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
6.4 ไม่กระทําการใดๆทีช่วยเหลือและสนับสนุน หรื อยอมเป็ นเครื องมือทีจะทําให้เกิดการหลีกเลียงการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมันคงของประเทศ
6.5 ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ&นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื องและจริ งจัง
6.6 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง
ทีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
6.7 ไม่นาํ เงินของผูถ้ ือหุ น้ ไปสนับสนุนทางการเมือง
จรรยาบรรณของพนักงาน
ความรับผิดชอบของพนักงานต่ อบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีความภักดี เพือความก้าวหน้าและความมันคงของบริ ษทั
และตัวพนักงานเอง
2. ร่ วมกันรักษาและสร้ างสรรค์ให้เกิ ดความสามัคคี และความเป็ นนํ&าหนึ งเดี ยวกันในหมู่พนักงาน ร่ วมกัน
ทํางานและแก้ไขปั ญหาเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เอาใจใส่ และปฏิ บ ัติ หน้าที การงานของบริ ษ ัทด้วยความเสี ยสละ อดทน เพื อสร้ างบริ ษ ัทให้ มี คุ ณภาพ
มีประสิ ทธิ ภาพ มีกาํ ไรและพัฒนาบริ ษทั ไปสู่ ความเป็ นเลิศ
4. ใช้ทรั พย์สิ นของบริ ษ ทั อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดและบํารุ งรั กษาไม่ ให้เสื อมค่ าปกติ หรื อสู ญหาย
รวมทั&งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เพือประโยชน์ส่วนตัว
5. รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
6. ร่ วมมือและช่ วยเหลื อในการทํางานกับผูร้ ่ วมงานทุ กคน เพือประโยชน์ของบริ ษทั และเคารพในสิ ทธิ ของ
พนักงานอืนทีร่ วมบริ ษทั เดียวกัน
7. เอาใจใส่ และช่ วยเหลื อดําเนิ นการใดๆที จะรั กษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที ดี ในการทํางาน
ให้มีความสะอาดปลอดภัย และน่ารื นรมย์อยูเ่ สมอ
8. ให้ ความรู ้ และถ่ ายทอดประสบการณ์ ในการทํางานแก่ ผูร้ ่ วมงานโดยยึ ดประโยชน์ และเป้ าหมายของบริ ษ ัท
เป็ นสําคัญ
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร และเพือนพนักงานโดยปราศจากซึ งความจริ งและไม่เป็ นธรรม
10. แจ้งหน่วยงานทีเกียวข้องและผูบ้ ริ หาร หากพบว่ามีการกระทําใดๆในบริ ษทั โดยมิชอบหรื อผิดกฎหมาย
11. ไม่อาศัยตําแหน่งหน้าทีแสวงหาผลประโยชน์เพือตนเองและผูอ้ ืนโดยมิชอบ
12. ไม่กระทําการใดทีก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชือเสี ยง
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13. เอาใจใส่ จริ งจังและเคร่ งครัดต่อกิจกรรมทั&งปวงทีจะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนาองค์กร
ไปสู่ ความเป็ นเลิศ
14. ไม่รับของขวัญ เว้นแต่เป็ นการรับอันเนื องจากการให้ตามประเพณี นิยม โดยต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ทราบและปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั
ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษ ัทตระหนักดี ว่า ข้อมู ลของบริ ษ ัททั&งที เกี ยวกับการเงิ นและที ไม่ ใช่ การเงิ น ล้วนมี ผลต่ อ
การตัดสิ นใจของผูล้ งทุน และผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จึงได้กาํ หนดให้ฝ่ายบริ หารเปิ ดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง
โปร่ งใส เเละทัวถึง ซึ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและยึดถื อปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัดมาโดยตลอด ในส่ วนของ
งานนักลงทุนสัมพันธ์น& นั บริ ษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน (CFO) ทําหน้าทีติดต่อสื อสารกับผูล้ งทุน
สถาบันการเงิน รวมทั&งนักวิเคราะห์และภาครัฐทีเกียวข้อง
ผูส้ นใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เเห่ งประเทศไทยที www.set.or.th เเละของบริ ษทั ที
www.dusit.com/investor
กรณี ทีนักลงทุนเเละผูเ้ กียวข้องมีขอ้ สงสัยเเละต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์หมายเลข +66 2 200 9999 ต่อ 3671 หรื ออีเมลล์: ircontact@dusit.com
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
 โครงสร้ างกรรมการบริษัท
โครงสร้ างกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษ ัท เเละคณะอนุ กรรมการ จํานวน 4 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา และ คณะกรรมการ
บริ หาร โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั บริ หารจัดการผ่านคณะผูบ้ ริ หารโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี&
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน มีหน้าทีและความรับผิดชอบ ดังนี&
หน้ าทีเ เละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. อนุมตั ิแต่งตั&งและกําหนดค่าตอบแทน CEO ของกลุ่มบริ ษทั
2. ประเมินผลงานประจําปี ของ CEO ของกลุ่มบริ ษทั
3. อนุมตั ิโครงสร้างและการบริ หารงานของกลุ่มบริ ษทั
4. อนุ มตั ิ วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ การลงทุน และงบประมาณประจําปี ของกลุ่ม
บริ ษทั และดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามแผนงาน และงบประมาณทีอนุมตั ิไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั อย่างสมําเสมอ รวมถึ งการกําหนด
ค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสื บทอดงาน
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6. อนุ มตั ิรายการเกี ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ และอืนๆ ตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของ กลต. และ ตลท.
7. อนุ ม ัติ เรื องการก่ อ หนี& ภาระผูก พัน และการคํ&า ประกัน ของกลุ่ ม บริ ษ ัท และมอบอํา นาจให้ ฝ่ ายจัด การ
ดําเนินการได้ตามความเหมาะสม
8. พิจารณาเรื องข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ทีมีทุนทรัพย์เกินกว่า 5 ล้านบาท
9. อนุ ม ัติ ก ารจ่ ายเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที ไม่ อ ยู่ในงบประมาณประจําปี ในวงเงิ น ที เกิ น กว่าอํานาจอนุ ม ัติ ข อง
คณะกรรมการบริ หาร
10. อนุมตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ทีเกินกว่างบประมาณทีเกินกว่าอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ หาร
11. อนุมตั ิการเช่าและการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ทีมีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี
12. พิ จ ารณาแต่ ง ตั&ง และกํา หนดอํา นาจหน้ า ที ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ
กรรมการทีเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อย และคณะกรรมการบริ หาร
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื องทีต้องเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพืออนุมตั ิ
14. อนุ มตั ิเรื องทีคณะกรรมการบริ หารนําเสนอตลอดจนเรื องทีกฎหมาย หรื อ กลต. หรื อ ตลท. กําหนดให้ตอ้ ง
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
15. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนหรื อบุคคลอืนใด ปฏิบตั ิการอย่างหนึ งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบหมายเพือให้บุคคลมีอาํ นาจ
ตามที คณะกรรมการเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที คณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ งคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลทีได้รับมอบหมายนั&นๆได้เมือเห็นสมควร ยกเว้นรายการ
ได้มาและจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สินและรายการเกี ยวโยงจะต้องปฏิ บตั ิตามประกาศและข้อกําหนดของ กลต.
และ ตลท.
ทั&งนี& คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าทีในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ หาร ซึ งการมอบอํานาจนั&น ต้องไม่
เป็ นรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อืนใดทํา
กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการทีเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิไว้แล้ว
วาระการดํารงตําแหน่ ง เป็ นไปตามข้อบังคับของ บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) หมวดที 4 คณะกรรมการ ข้อ 14 ถึงข้อ 18
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บทบาทหน้ าทีข องประธานกรรมการ
1. มีหน้าทีในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการในการดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงาน
ทีกําหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และควบคุมให้การประชุ มดังกล่าวเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้องตามพรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี& ขาดในกรณี ทีทีประชุ มคณะกรรมการและที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั มีการลงคะแนน
เสี ยง และมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
คณะกรรมการตรวจสอบ
จัดตั&งขึ& นเมื อวันที 24 มิ ถุ นายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิ สระจํานวน 3 ท่ าน แต่ ละท่ านมี วาระการดํารง
ตําแหน่ งคราวละ 3 ปี ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั& งที 6/2558 วันที 30 กันยายน 2558 มี มติ อนุ ม ัติ โดยมี ผลตั&งแต่
วันที 1 ตุลาคม 2558 ดังนี&
1. แต่งตั&งศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. อนุ ม ัติ การลาออกจากตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบของนายศักดิn เกี ยวการค้า และแต่ งตั&งนายศักดิn เกี ยวการค้า
เป็ นทีปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําให้ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และทีปรึ กษา 1 ท่าน
รายชือและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2558 ดังนี&
ลําดับ
รายชื อคณะกรรมการ
ตําเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม(ครัhง)
1. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8/8
2. นายศักดิn เกียวการค้า
กรรมการตรวจสอบ
8/8
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
8/8
รายชือและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2558 ดังนี&
ลําดับ
รายชื อคณะกรรมการ
ตําเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม(ครัhง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2/2
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
กรรมการตรวจสอบ
2/2
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
2/2
* นายศักดิn เกียวการค้า
ทีปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ
2/2
โดยมี นางจงกลนี ฉั นทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสํานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
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องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทุกคนต้องเป็ น
กรรมการอิ สระได้รับการแต่ งตั&งจากคณะกรรมการบริ ษ ัท และ มี คุ ณสมบัติ ตามที สํ านักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้ดา้ นบัญชี และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีใน
การสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั&งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามทีเห็นสมควร
หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษ ัทมี ระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั&ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอืนใด
ทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลื อกบุคคลซึ งมีความเป็ นอิสระ เพือเสนอแต่งตั&ง และเลิ กจ้าง เพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชี และ
เสนอค่ าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั รวมทั&งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่ มี ฝ่ ายบริ หารเข้าร่ วมประชุ ม
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั&ง
5. พิ จารณารายการที เกี ยวโยงกันหรื อรายการที อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั&งนี& เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
7. สอบทานให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 4 ครั&ง
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี&
9.1 ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
9.2 ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
9.3 ความเห็ นเกี ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
9.4 ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
9.5 ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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9.7 ความเห็ นหรื อข้อสั งเกต โดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บ ัติ หน้ าที ตามกฏบัตร
(Charter)
9.8 รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบ
ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ในการปฏิ บ ัติ หน้ าที ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมี ข ้อสงสั ยว่ามี รายการหรื อการกระทํา
ดังต่ อไปนี& ซึ งอาจมี ผลกระทบอย่างมี นัยสํ าคัญต่ อฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ัทให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการของบริ ษ ัทเพื อดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขภายในเวลาที คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
11.1 รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11.2 การทุจริ ตหรื อมีสิงผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
11.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการของบริ ษ ทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ ดาํ เนิ นการให้มี การปรั บปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามวรรคหนึ งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
12. ในกรณี ที ผูส้ อบบัญชี พบพฤติ การณ์ อนั ควรสงสั ยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุ คคลซึ งรั บผิดชอบในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษ ัทได้กระทําความผิ ดตามที กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็ จจริ งเกี ยวกับพฤติ การณ์ ด ังกล่ าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ทราบและเพือดําเนิ นการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบื&องต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชี
ทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี ถึ งพฤติการณ์ อนั ควรสงสัยทีต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีเพือให้
ได้มาซึ งข้อเท็จจริ งเกียวกับพฤติการณ์น& นั ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
อํานาจหน้ าที
1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่วย หรื อพนักงานของบริ ษทั หารื อหรื อตอบคําถามคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถขอคําปรึ กษาจากผู ้เชี ยวชาญของบริ ษ ัท หรื ออาจจ้างที ปรึ กษา หรื อผู ้เชี ยวชาญภายนอกได้หากมี
ความจําเป็ น
วาระการดํารงตําแหน่ ง
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี อยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั
จะมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
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นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมือ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจําคุ กตามคําพิพากษาถึ งทีสุ ด หรื อคําสังทีชอบด้วยกฎหมายให้จาํ คุ ก เว้นแต่ความผิดทีกระทําด้วย
ความประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ ท ําเป็ นหนั งสื อยืนต่ อประธานกรรมการบริ ษ ัท ทั&งนี&
การลาออกจะมีผลนับตั&งแต่วนั ทีหนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
ในกรณี กรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถู กพ้นจากตําแหน่ งก่ อนครบวาระการดํารงตําแหน่ ง ให้ บริ ษ ัทแจ้ง
ตลาดหลักทรั พย์ฯ ทันที กรรมการตรวจสอบที ลาออกหรื อถู กถอดถอนสามารถชี& แจงถึ งสาเหตุ ด ังกล่ าวให้ สํ านักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้
ในกรณี ที ตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ งทั&งคณะ ให้ กรรมการตรวจสอบที พ้นจากตําแหน่ ง
ต้องอยูร่ ักษาการในตําแหน่งเพือดําเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที
ในกรณี ที ตํ าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่ างลง เพราะเหตุ อื นนอกจากถึ ง คราวที ออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั&งบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพือให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบ
ตามกําหนด โดยบุคคลทีเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบ
ทีตนแทน
การประชุ ม และองค์ ประชุ ม
ให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั&ง
ในการเรี ยกประชุ มกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคําสังของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม
เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืน หรื อกําหนดวันประชุมเร็ วกว่านั&นก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมในเรื องต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที
ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี กรรมการตรวจสอบมาประชุ มไม่ น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
กรรมการตรวจสอบทั&งหมดที คณะกรรมการบริ ษ ัทแต่ งตั&งจึ งจะเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบ
คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
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การวิ นิ จฉั ยชี& ขาดของที ประชุ ม ให้ ถื อเสี ยงข้ างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ งให้ มี เสี ยงหนึ งเสี ยง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ งมีส่วนได้เสี ยในเรื องใดเรื องหนึงไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั&นๆ
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ&นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี&ขาด
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุ มสมําเสมอ โดยได้รายงานผลการดําเนิ นงานเป็ นระยะ และ
ให้ความเห็ นต่อคณะกรรมการเรื องความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุ มภายในและพิจารณาแต่งตั&งผูส้ อบบัญชี และ
ค่าตอบแทนของปี 2558
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
จัดตั&งขึ&นเมือวันที 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั&งหมด แต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่ ง
คราวละ 3 ปี ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั& งที 6/2558 วันที 30 กันยายน 2558 มี มติ อนุ ม ัติ แต่ งตั&งนางปราณี ภาษี ผล
ดํารงตําแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายศักดิn เกียวการค้า ทีลาออก โดยมีผลตั&งแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558 ทั&งนี& ตั&งแต่
วันที 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายชือและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2558 ดังนี&
ลําดับ
รายชื อคณะกรรมการ
ตําเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม (ครัhง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4/4
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4/4
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
-/โดยมี นางจงกลนี ฉั นทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสํานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
อนึ ง ปี 2558 นายศักดิn เกี ยวการค้า เมื อครั&งดํารงตําแหน่ งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนจํานวน 4 ครั&ง
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
บริ ษ ัทกําหนดให้ มี กรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิ สระเป็ นส่ วนใหญ่
และได้รับการแต่งตั&งจากคณะกรรมการบริ ษทั มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องติดตามการเปลี ยนแปลงของผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างสมําเสมอเพือ
นํามาปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถปฏิ บตั ิหน้าที และแสดงความคิดเห็ น รวมทั&งรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบ
1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั&ง ทั&งทีเป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ CEO ของกลุ่มบริ ษทั ทั&งทีเป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิน โดยให้
สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
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3. พิจารณาทบทวน ศึ กษา ติ ดตามความเปลี ยนแปลง และแนวโน้มในเรื องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษ ทั รวมทั&งคณะจัดการของบริ ษทั อย่างสมําเสมอ โดยเปรี ยบเที ยบกับบริ ษทั ชั&นนําอื นๆที ประกอบธุ รกิ จ
อย่างเดียวกัน เพือเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริ หารงานให้เจริ ญก้าวหน้า
4. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย
ในการปฏิ บ ัติ งานตามขอบเขตอํานาจหน้าที ให้ คณะกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนมี อาํ นาจเรี ยก สั งการให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่ วยงานหรื อพนักงานของบริ ษทั ที เกี ยวข้องมาให้ความเห็ น ร่ วมประชุ มหรื อส่ งเอกสารที เห็ นว่า
เกียวข้องจําเป็ น นอกจากนั&นในการปฏิบตั ิหน้าทีภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอ
คําปรึ กษาจากทีปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผูเ้ ชียวชาญในวิชาชีพอืนๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริ ษทั จะ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื องค่าใช้จ่ายทั&งหมด
วาระการดํารงตําแหน่ ง
ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี อยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่งเมือ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจําคุ กตามคําพิพากษาถึ งทีสุ ด หรื อคําสังที ชอบด้วยกฎหมายให้จาํ คุ ก เว้นแต่ความผิดทีกระทําด้วย
ความประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ทาํ เป็ นหนังสื อยืนต่อประธานกรรมการบริ ษทั ทั&งนี&
การลาออกจะมีผลนับตั&งแต่วนั ทีหนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่ งทั&งคณะ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที
พ้นจากตําแหน่งต้องอยูร่ ักษาการในตําแหน่งเพือดําเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุ ด
ใหม่จะเข้ารับหน้าที
ในกรณี ที ตําแหน่ งกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุ อืนนอกจากถึ งคราวที ออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั&งบุคคลทีมี คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพือให้กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนมีจาํ นวนครบตามกําหนด โดยบุคคลทีเข้าเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที
เหลืออยูข่ องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทีตนแทน
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การประชุ ม และองค์ ประชุ ม
ให้มีการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามทีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรื อประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครั&ง
ในการเรี ยกประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรื อเลขานุการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคําสังของประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนจะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอืน หรื อกําหนด
วันประชุมเร็ วกว่านั&นก็ได้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื องต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที
ในการประชุ มคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุ มไม่น้อยกว่า
กึงหนึ งของจํานวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั&งหมดทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั&งจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที
ประธานกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนไม่ อยู่ในที ประชุ มหรื อไม่ สามารถปฏิ บ ัติ หน้ าที ได้ ให้ กรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนซึ งมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชี& ขาดของทีประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ งให้มีเสี ยงหนึ งเสี ยงใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที ประชุ มออกเสี ยงเพิมขึ& นอี กหนึ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี& ขาด กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนซึ งมีส่วนได้เสี ยในเรื องใดเรื องหนึงไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั&นๆ
ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมสมําเสมอ และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ได้โดยไม่ถูกจํากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จาํ กัด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการสรรหา จัดตั&งขึ& นเมื อวันที 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั&งหมดแต่ละท่านมีวาระการ
ดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี ทั&งนี& ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ั ท ครั& งที 5/2556 วันที 9 สิ งหาคม 2556 มี มติ อนุ ม ัติ จ ัดตั&ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาเดิมเป็ นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทั&งชุ ด
ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท ครั& งที 6/2558 วันที 30 กั นยายน 2558 มี มติ อนุ ม ั ติ แต่ งตั&งนางปราณี ภาษี ผล
ดํารงตําแหน่ งกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา แทนนายศักดิn เกี ยวการค้า ที ลาออก โดยมี ผลตั&งแต่ ว นั ที 1 ตุ ลาคม 2558
ทั&งนี& ตั&งแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
รายชือและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในปี 2558 ดังนี&
ลําดับ
รายชื อคณะกรรมการ
ตําเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม (ครัhง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5/5
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5/5
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
-/โดยมี นางจงกลนี ฉั นทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสํานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
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อนึ ง ปี 2558 นายศักดิn เกียวการค้า เมือครั&งดํารงตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาจํานวน 5 ครั&ง
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
บริ ษ ทั กําหนดให้มี กรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั&งจากคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีความรู ้เรื องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบตั ิหน้าทีและแสดงความคิดเห็ น
รวมทั&งรายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็ นกลางในการสรรหา และคัดเลื อก
บุคคลผูท้ ีสมควรได้รับการเสนอชือให้มาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ทดแทนกรรมการทีหมดวาระหรื อกรณี อืนๆ
หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบ
1. กํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สอดคล้อง
กับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง
2. กําหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้ อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานตามหลักการกํากับดู แล
กิจการทีดีให้ทนั สมัยอย่างสมําเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดําเนิ นงานด้านการแสดงความรั บผิดชอบต่อสั งคม (CSR) ของบริ ษ ทั เพื อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
5. พิจารณารายชือและคุณสมบัติผทู ้ ีเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
6. พิจารณากลันกรองผูท้ ี เหมาะสมที จะดํารงตําแหน่ ง CEO ของกลุ่ มบริ ษทั และจัดทําแผนในการสื บทอด
ตําแหน่ง CEO ของกลุ่มบริ ษทั
7. เสนอแนะวิ ธี การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการบริ ษ ัทและคณะอนุ กรรมการชุ ดต่ างๆ
เป็ นประจํา เพือนําข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
8. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในการปฏิ บตั ิงานตามขอบเขตอํานาจหน้าทีให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอาํ นาจเรี ยกสังการให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่ วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษทั ที เกี ยวข้องมาให้ความเห็ น ร่ วมประชุ มหรื อส่ งเอกสารที เห็ นว่า
เกียวข้องจําเป็ น นอกจากนั&นในการปฏิบตั ิหน้าทีภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจ
ขอคําปรึ กษาจากทีปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผูเ้ ชี ยวชาญในวิชาชีพอืนๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริ ษทั
จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื องค่าใช้จ่ายทั&งหมด
วาระการดํารงตําแหน่ ง
ให้ ประธาน และกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหามี วาระดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี อยู่ในตําแหน่ งได้
ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
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นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตําแหน่งเมือ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจําคุ กตามคําพิพากษาถึ งทีสุ ด หรื อคําสังที ชอบด้วยกฎหมายให้จาํ คุ ก เว้นแต่ความผิดทีกระทําด้วย
ความประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ทาํ เป็ นหนังสื อยืนต่อประธานกรรมการบริ ษทั
ทั&งนี&การลาออกจะมีผลนับตั&งแต่วนั ทีหนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาพ้นจากตําแหน่ งทั&งคณะ ให้กรรมการบรรษัทภิ บาลและ
สรรหาทีพ้นจากตําแหน่งต้องอยูร่ ักษาการในตําแหน่งเพือดําเนิ นงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที
ในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลง เพราะเหตุอืนนอกจากถึ งคราวทีออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษ ัทแต่ งตั&งบุ คคลที มี คุ ณสมบัติ ครบถ้วนเป็ นกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา เพื อให้ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหามีจาํ นวนครบตามกําหนด โดยบุคคลทีเข้าเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อยูใ่ นตําแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทีตนแทน
การประชุ ม และองค์ ประชุ ม
ให้มีการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามทีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาหรื อ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ย
กว่าปี ละ 2 ครั&ง
ในการเรี ยกประชุ มกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา หรื อ
เลขานุ การกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาโดยคําสังของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แจ้งไปยัง
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนจะแจ้งการนัดประชุ ม
โดยวิธีอืน หรื อกําหนดวันประชุมเร็ วกว่านั&นก็ได้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื องต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามาประชุ มไม่นอ้ ย
กว่ากึ งหนึ งของจํานวนกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาทั&งหมดที คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั&งจึ งจะเป็ นองค์ประชุ ม
ในกรณี ทีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
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การวินิจฉัยชี& ขาดของทีประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ งให้มีเสี ยงหนึ งเสี ยงใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากันให้ ประธานในที ประชุ มออกเสี ยงเพิ มขึ& นอี กหนึ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี& ขาด กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ งมีส่วนได้เสี ยในเรื องใดเรื องหนึงไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั&นๆ
ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาได้โดยไม่ถูกจํากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จาํ กัด
คณะกรรมการบริหาร
ที ประชุ มคณะกรรมการ ครั& งที 5/2558 วันที 8 กันยายน 2558 มี มติ อนุ ม ัติ แต่ งตั&ง นายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ หาร
ทีประชุ มคณะกรรมการ ครั&งที 8/2558 วันที 21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุ มตั ิแต่งตั&งคณะกรรมการบริ หาร โดยมีผล
ตั&งแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 ดังนี&
ลําดับที
รายชื อคณะกรรมการ
ตําเเหน่ ง
1.
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
ประธานกรรมการบริ หาร
2.
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn
กรรมการบริ หาร
3.
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
กรรมการบริ หาร
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตั&งคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั จํานวนหนึ งทีมี
คุณสมบัติเหมาะสม
อํานาจและหน้ าทีข องประธานคณะกรรมการบริหาร:
1. กํากับดูแลการทํางานของคณะกรรมการบริ หาร
2. ให้คาํ แนะนําฝ่ ายจัดการในการดําเนินธุ รกิจ
3. กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั
4. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
หน้ าทีเ เละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิ จารณาวิสั ยทัศน์ ภารกิ จ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิ จ การลงทุ น และงบประมาณประจําปี
ของกลุ่มบริ ษทั ตามที CEO ของกลุ่มบริ ษทั เสนอ เพือให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2. อนุ ม ั ติ การลงทุ น แผนกําลั งคน การจ่ ายโบนั ส และการขึ& นเงิ น เดื อน ภายใต้ งบประมาณประจําปี
ทีคณะกรรมการอนุมตั ิ
3. พิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ทีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
4. อนุมตั ิแต่งตั&ง ปลด และกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในระดับ MD และ CFO และ COO
5. อนุมตั ิโครงสร้างและการบริ หารระดับคณะบริ หารลงมา
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6. อนุมตั ิโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานและผูบ้ ริ หาร
7. กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึง
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
8. อนุ มตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ทีไม่อยูใ่ นงบประมาณประจําปี ในวงเงินทีเกินกว่าอํานาจอนุ มตั ิของ CEO
ของกลุ่ มบริ ษ ัท แต่ ไม่ เกิ น 30 ล้านบาท ต่ อการพิ จารณาใน 1 รอบการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ทั&งนี&
ต้องปฏิบตั ิตามประกาศและข้อกําหนดของ กลต. และ ตลท.
9. อนุ มตั ิการจ่ายเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ทีเกิ นกว่างบประมาณร้ อยละ 5 แต่ไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของวงเงิ นที ได้รับ
อนุ ม ตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ 30 ล้านบาท แล้วแต่ จาํ นวนใดจะสู งกว่าต่ อการพิ จารณาใน 1 รอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั&งนี& ต้องปฏิบตั ิตามประกาศและข้อกําหนดของ กลต. และ ตลท.
10. อนุมตั ิการเช่าและการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ทีไม่เป็ นการดําเนินงานโดยปกติ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
11. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ หารพ้นจากตําแหน่งเมือ
1. พ้นจากตําแหน่งกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
2. ยืนใบลาออก
3. ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
ในกรณี ที ตําแหน่ งกรรมการบริ หารว่างลง ให้คณะกรรมการบริ ษ ทั เลื อกผูซ้ ึ งมี คุ ณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ น
กรรมการบริ หารแทน
นอกจากคณะกรรมการบริ หาร บริ ษทั ยังได้มีการเเต่งตั&งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื อง เพือทําหน้าที ในการ
พิจารณาเเละจัดการในเรื องต่างๆ ภายในบริ ษทั ให้เป็ นไปด้วยความถู กต้อง เหมาะสม มี ประสิ ทธิ ภาพเเละประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ดต่อบริ ษทั ดังต่อไปนี&
 คณะกรรมการจัดการของกลุ่มปฏิบตั ิการ
 คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
 คณะกรรมการบริ หารสปา
 คณะกรรมการปรับปรุ งโครงการ
 คณะกรรมการฝ่ ายกฎหมาย
 คณะกรรมการ IT
 คณะกรรมการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
 คณะกรรมการฝ่ ายเทคนิคและออกแบบ
 คณะกรรมการฝ่ ายการตลาด
 คณะกรรมการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
 คณะกรรมการฝ่ ายการลงทุนและพัฒนา
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 รายชื อคณะกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ ใน
การสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่ าว
ศาตราจารย์หิรัญ รดีศรี และนางปราณี ภาษีผล เป็ นกรรมการตรวจสอบทีมีความรู ้ดา้ นบัญชี และประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินของบริ ษทั และเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต มีคุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ทาํ งานของ
กรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
หน้ าทีเ เละความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ ริหารของกลุ่มบริษัท
1. กําหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ การลงทุน และงบประมาณประจําปี
ของกลุ่มบริ ษทั เพือให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการเพืออนุมตั ิ
2. ควบคุ ม ดู แ ลบริ ห ารกิ จการให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุท ธ์ เป้ าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจําปี ของกลุ่ มบริ ษทั ที ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร เพือให้บรรลุ
เป้ าหมายทีวางไว้โดยสามารถเพิม Shareholders value ทําให้กาํ ไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ สู งขึ&น
3. ควบคุ ม ดู แ ลบริ ห ารจัด การงานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ให้ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ นโยบาย
ระเบี ยบ ข้อกําหนด คําสัง มติ ที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น และ/หรื อ มติ ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ตลอดจนติดตามการดําเนิ นงานของฝ่ ายจัดการเพือรายงานความก้าวหน้าของ
ผลการดําเนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ
4. กําหนดนโยบายการบริ หารงานทรัพ ยากรบุ คคลของกลุ่ มบริ ษทั และสนับสนุ น การดําเนิ นงานใน
ทุกหน่วยงานของกลุ่มบริ ษทั เพือให้สามารถพัฒนา และใช้ศกั ยภาพทีมีอยูไ่ ด้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
5. อนุมตั ิเลือนขั&น เลือนตําแหน่ง พนักงานระดับบริ หาร
6. สร้างวิสัยทัศน์ของการเป็ นผูน้ าํ ให้ฝ่ายบริ หารทุกระดับ
7. ให้คาํ แนะนําและถ่ายทอดประสบการณ์ ในการดําเนิ นธุ รกิจให้แก่ผูบ้ ริ หารและพนักงานเพือให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี ยงทางการเงิน และการลงทุนในโครงการต่างๆ
ของกลุ่มบริ ษทั เพือลดความเสี ยง โดยกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี ยง รวมถึงติดตามและประเมินผล
เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9. อนุมตั ิ การจ่ายเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ทีไม่อยูใ่ นงบประมาณประจําปี ในวงเงิ นไม่เกิ น 10 ล้านบาท ต่อการพิจารณา
ใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั&งนี& ต้องปฏิบตั ิตามประกาศและข้อกําหนดของ กลต. และ ตลท.
10. อนุ มตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ทีเกินกว่างบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ5 ของวงเงินทีได้รับ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ 10 ล้านบาท แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั&งนี& ต้องปฏิบตั ิตามประกาศและข้อกําหนดของ กลต. และ ตลท.
11. บริ หารจัดการด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริ ษทั เพือให้เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
12. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานของตนเองเป็ นประจําทุ กปี ตามแนวทางของตลาดหลักทรั พย์ฯ
ซึ งกระบวนการในการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของตนเองจะกําหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็ นผูก้ รอกแบบประเมิ น
โดยมี หลักเกณฑ์ การประเมิ นผลคื อ นําคะแนนเฉลี ยของแต่ ละหัวข้อมาคํานวณผลคะแนนเฉลี ยรวม และแจ้งผลการ
ประเมินทีได้ให้ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ เพือให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพือปรับปรุ ง
ต่อไป
สรุ ปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําปี 2558คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีการดําเนินการในเรืองต่างๆ อยูใ่ นระดับดี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่ อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของตนเองเป็ นประจําทุ กปี ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพือให้คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพือปรับปรุ งต่อไป ผลการประเมินปี 2558
อยูใ่ นระดับดี
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองแล้ว ผลการประเมิน ปี 2558
อยูใ่ นระดับดี
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของตนเองแล้ว ผลการประเมินปี
2558 อยูใ่ นระดับดี
การประเมินของประธานเจ้ าหน้ าทีบ ริหาร
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการประเมินผลงานประจําปี ของประธานเจ้าหน้าทีบริ หารซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของ
องค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการประเมินปี 2558 อยูใ่ นระดับดี
การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ด้านวิชาชี พของคณะกรรมการ
ในปี 2558 กรรมการทีเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพ สรุ ปได้ดงั นี&
กรรมการ
นางปราณี ภาษีผล

สถาบัน
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

วันเดือนทีอ บรม
17-18 มีนาคม 2558
29 พฤษภาคม 2558

- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

15-16 มิถุนายน 2558

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

21 มิถนุ ายน 2558
6 และ 13 กรกฎาคม
2558
14 กันยายน 2558 ถึง
16 ธันวาคม 2558
10 กันยายน 2557 ถึง
24 กันยายน 2558

นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล

หลักสู ตร
- DCPU รุ่ นที 3
- Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP15)
- Role of Compensation Committee
(RCC) รุ่ น 20/15
- CG Forum 2/2015
- Risk Management Program for
Corporate Leaders Class 1/2015
DCP รุ่ นที 212/2015

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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9.3 การสรรหาและแต่ งตัhงกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษทั มี 4 ท่าน ดังนี&
1. นายอาสา สารสิ น
2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
3. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
4. นางปราณี ภาษีผล
 หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
o คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั&งคณะ และต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนิ ยามของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดย หากถือหุ น้ บริ ษทั ต้องถือหุ ้นไม่เกิน 0.5 %
ของจํานวนหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงทั&งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ทั&งนี& ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั&นๆ ด้วย ส่ วนคุณสมบัติขอ้ อืนให้
เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตัhงกรรมการอิสระ
การคัดเลือกกรรมการอิสระได้กาํ หนดให้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยพิจารณา
จากคุ ณ สมบัติ ประสบการณ์ ทั&งนี& จะต้องไม่ ข ัดกับข้อกําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. เมื อผ่ านการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาแล้ว จึ งนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็ นชอบเพือเสนอผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ
ต่อไป
ทั&งนี& กรรมการอิสระไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อให้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษ ัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่ าน และผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 8 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษทั และ 8.2 ผูบ้ ริ หาร
 หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
o คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของ
บริ ษทั และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน
o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตัhงกรรมการ
ในการแต่งตั&งกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาซึ งประกอบด้วยกรรมการอิ สระจํานวน 3 ท่าน มี
หน้าทีรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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จํากัด พระราชบัญญัติ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับของบริ ษ ทั และกฎหมายอื นๆ ที เกี ยวข้องกับบริ ษ ทั
จดทะเบียน และเป็ นผูเ้ สนอชือผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลายโดยพิจารณา
จากโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็ นต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื อขอความ
เห็ นชอบจากกรรมการ จากนั&นจะนําเสนอรายชื อกรรมการดังกล่ าวต่ อที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นเป็ นผูเ้ ลื อกตั&งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ต่อไป
จํานวนกรรมการทีม าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทถี ือหุ้นบริษัทเกินกว่ าร้ อยละ 10 รวมผู้ทเี กีย วข้ อง มีดงั นี&
1. กลุ่ มท่ านผู ้หญิ งชนั ตถ์ ปิ ยะอุ ย และผู ้เกี ยวข้ อง มี จ ํานวน 2 คน ได้ แก่ นายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก และนางสิ นี
เธี ยรประสิ ทธิn
2. PIONEER INETWORK LIMITED มีจาํ นวน 1 คน ได้แก่ นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
3. บริ ษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด มีจาํ นวน 1 คน ได้แก่ นายบันเทิง ตันติวทิ
สิ ทธิของผู้ลงทุนรายย่ อยในการแต่ งตัhงกรรมการ
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอชื อบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ& นสุ ดรอบปี บัญชี โดยผูถ้ ื อหุ ้นทีจะเสนอเรื องดังกล่าวต้องมีสัดส่ วนของการถือหุ ้นหรื อถือหุ ้น
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ของจํานวนหุ น้ ทีออกจําหน่ายแล้วทั&งหมดของบริ ษทั
การแต่ งตัhงกรรมการผ่ านทีป ระชุ มผู้ถือหุ้น
ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูเ้ ลือกตั&งกรรมการ ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั&งกรรมการให้ถือปฏิบตั ิดงั นี&
1. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุ น้ ต่อหนึงเสี ยง
2. การเลื อกตั&งกรรมการจะลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั&งเป็ นรายบุ คคล หรื อหลายคนครั& งเดี ยวเต็ มตามจํานวน
กรรมการทั&งหมดที จะต้องเลื อกตั&งในคราวนั&นก็ ได้ ทั&งนี& ตามแต่ ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นจะเห็ นสมควร โดยในการออกเสี ยง
ลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั&งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคน บุคคลแต่ละคนทีผูถ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงเลือกตั&งจะได้รับคะแนน
เสี ยงจากผูถ้ ื อหุ ้นตามจํานวนหุ ้นทีผูถ้ ือหุ ้นนั&นมีอยูท่ & งั หมดตาม 1. โดยผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูห้ นึ ง
ผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั&งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั&งในครั&งนั&น ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลื อกตั&งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั&งในครั&งนั&น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี&ขาด
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผูใ้ ดผูห้ นึ ง
ซึ งมี คุณสมบัติและไม่ มี ลกั ษณะต้องห้ าม ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการทีตนแทน
มติ ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ งต้องประกอบด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ าสามในสี ของจํานวนกรรมการ
ทียังเหลืออยู่
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o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตัhงผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิแต่งตั&งและกําหนดค่าตอบแทน CEO โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บรรษัทภิ บาลและสรรหา ซึ งมี หน้าที กลันกรองสรรหาบุ คคลที มี คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มี ความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั เข้าใจในธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถ
บริ หารงานให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ เป้ าหมายที คณะกรรมการบริ ษ ทั กําหนดไว้ และคณะกรรมการบริ หารเป็ นผูอ้ นุ ม ตั ิ
แต่งตั&งและกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับ MD และ CFO และ COO ส่ วนระดับถัดลงมา CEO เป็ นผูอ้ นุ มตั ิแต่งตั&งและ
กําหนดค่าตอบแทน
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
(1) กลไกในการกํ ากั บดู แลการจั ดการและรั บผิ ดชอบการดํ าเนิ นงานในบริ ษั ทย่ อยและบริ ษั ทร่ วมที อนุ มั ติ โดย
คณะกรรมการ
- การส่ งตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมการตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
หากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทํารายการใดๆ บริ ษทั ต้องดูแลรับผิดชอบด้วย ดังนั&น บริ ษทั จึงส่ งตัวแทนกรรมการของ
บริ ษทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยเพือควบคุ มดู แลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ทั&งในเรื องการ
ดําเนิ นงาน รวมถึ งการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยเข้าที ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เพื อให้บริ ษ ทั
รับทราบ หรื ออนุ มตั ิตามแต่กรณี และก่อนทีกรรมการตัวแทนจะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื องสําคัญในบริ ษทั
ย่อย ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
นอกจากนี& ต้องดูแลรายการเกียวโยงหรื อการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินทีเข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อรายการทีต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการตัวแทนดังกล่าวจะต้องรวบรวม
ข้อมูลและแจ้งบริ ษทั และกํากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดําเนิ นการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อรายการที ต้องปฏิ บ ตั ิ ตาม
นโยบายและมติคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
ทั&งนี& การส่ งตัวแทนของบริ ษ ัทไปเป็ นกรรมการจะเป็ นไปตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ นและต้องได้รับมติ อนุ ม ัติ จาก
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การกํากับดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทํารายการต่ างๆ ของบริษัทย่ อย
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจและหน้าที ในการสอบทานให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีรายงานทางการเงินทีจัดทําขึ&นตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ
ครบถ้วน และเป็ นทีเชือถือได้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายทีเกียวกับธุ รกิจของบริ ษทั
2. การทํารายการกับบุคคลเกีย วโยง
การทํารายการกับบุคคลเกียวโยง บริ ษทั ย่อยต้องให้บริ ษทั อนุมตั ิรายการดังกล่าวและปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามเกณฑ์
ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และสํ านั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ซึ ง
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คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคา หรื ออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าทีของบริ ษทั และผูต้ รวจสอบ
ภายในว่าเป็ นราคาทีสมเหตุสมผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
3. การได้ มาหรือจําหน่ ายไปซึงสิ นทรัพย์
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการทํารายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับผูเ้ กี ยวข้อง ที เป็ นรายการได้มาหรื อ
จําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และต้อง
ปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
4. การทํารายการสํ าคัญอืน
การทํ ารายการสํ า คั ญ อื น บริ ษั ท ย่ อ ยจะปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรื อเกณฑ์ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการขออนุมตั ิ
จากทีประชุมคณะกรรมการและ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามทีกฎหมายกําหนดไว้
- การกําหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่ อย
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั มี หน้าทีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน การบริ หารความเสี ยง และการกํากับดูแลกิจการ รวมทั&งสอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
ทางการ สําหรับการตรวจสอบบริ ษทั ย่อย ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ทาํ การตรวจสอบปี ละ 1 ครั&ง โดยเน้นตรวจสอบด้าน
การเงินเป็ นหลัก รวมถึงการสอบทานรายการทีเกียวโยงกันตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยว่าสามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อันเกิดจากการทีผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่
มีอาํ นาจอย่างเพียงพอ
- กลไกอืน ๆ
กลไกอืนๆในการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย เช่น การอนุมตั ิการเพิมทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับมติอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั และผ่านการอนุมตั ิจากทีประชุ มคณะกรรมการและทีประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย และปฏิบตั ิ
ให้ ถู กต้องตามเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และสํ านั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(2) ข้ อตกลงระหว่ างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอืน ในการบริหารจัดการบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
- ไม่มี 9.5 การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้ อมู ล ภายในที สํ าคัญ จะถื อเป็ นเอกสารลั บ ไม่ พึ งเปิ ดเผย จะเปิ ดเผยต่ อบุ ค คลที เกี ยวข้ องเท่ านั& น เช่ น
ผูต้ รวจสอบบัญชี ที ปรึ กษากฎหมาย เป็ นต้น บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะเรื อง และในเวลาที เหมาะสม
เท่านั&น และห้ามผูบ้ ริ หาร กรรมการและพนักงานผูเ้ กี ยวข้องนําข้อมูลลับภายในของบริ ษทั ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน
มิ ฉะนั&นจะถื อว่าเป็ นความผิด โดยใช้วิธี พิ จารณาลงโทษเป็ นกรณี ไป หากมี ขอ้ มู ลที ไม่ โปร่ งใสรั วไหลออกไป ทั&งนี&
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สามารถเเจ้งเบาะเเสได้ที คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที บริ หารของกลุ่ มบริ ษ ัท เลขานุ การบริ ษ ัท หรื อ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตามทีอยูท่ ีระบุไว้บนเว็บไซต์ www.dusit.com/investor หัวข้อ การแจ้งเบาะแส
นอกจากนี& ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที ทราบข้อมูลภายใน นําข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยแก่
บุคคลภายนอกหรื อบุคคลทีไม่มีหน้าทีไม่เกี ยวข้อง และห้ามทําการซื& อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งไม่ซ&ื อขายหลักทรัพย์ เเละห้ามซื& อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่ วง 1 เดื อน ก่อนทีงบการเงิ น
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
บริ ษั ท กําหนดให้ ผู ้บ ริ ห ารที อยู่ 4 อัน ดั บ รองจากกรรมการผู ้จ ัด การ รวมทั& งกรรมการผู ้จ ัด การรายงาน
การเปลี ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ต่ อสํ านักงานกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี& ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ.
ดุสิตธานีของกรรมการและผูเ้ กียวข้องต่อทีประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์เป็ นประจําทุกปี
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2558 บริ ษทั ชําระค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี&
 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
1. ค่ า ตอบแทนผู ้ต รวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษัท บริ ษ ัท ย่ อ ย และบริ ษ ัท ร่ ว มการค้า ในประเทศ คื อ
บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี คิดเป็ นมูลค่ารวมทั&งสิ& น 4.09 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ร่ วมการค้าในต่างประเทศ
- R.G. Manabat & Co. (บริ ษั ท สมาชิ ก ในเครื อข่ า ยของ เคพี เอ็ ม จี ) ที Makati City, Philippines
คิดเป็ นมูลค่ารวมทั&งสิ& น 700,000 เปโซ
- KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็ นมูลค่ารวมทั&งสิ& น 9,800 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
- KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of China คิ ด เป็ นมู ล ค่ า
รวมทั&งสิ& น 250,000 หยวน
 ค่ าตอบแทนของงานบริการอืน
บริษัท
- ค่ า ที ปรึ ก ษาด้า นภาษี สํ า หรั บ การลงทุ น ในต่ า งประเทศ ซึ ง บ. สํ า นั ก ภาษี เคพี เอ็ ม จี ภู มิ ไ ชย
ได้ให้บริ การและบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าบริ การจํานวน 320,000 บาทแล้ว
บริษัทย่ อยในต่ างประเทศ
- ค่าทีปรึ กษาการนําส่ งภาษี ซึ ง KPMG, Male, Republic of Maldives ได้ให้บริ การและบริ ษทั ย่อยได้
ชําระค่าบริ ก ารจํานวน 2,444 ดอลลาร์ ส หรั ฐฯ แล้ว ในปี 2558 และ จะต้องชําระในปี 2559 อี ก
5,144 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด ีของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ในปี 2558 บริ ษ ทั มี การปฏิ บ ัติตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที ดี สําหรั บบริ ษ ทั จดทะเบี ยนตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนไทยของ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในเรื องอืนๆ นอกจากเรื องทีเปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น ดังนี&
1. บริ ษทั จัดให้มีผสู ้ อบบัญชีอิสระเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ น้ ของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5
3. กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบริ หารได้กล่าวถึ งนโยบายด้าน CSR ในสารจากกรรมการผูจ้ ดั การ
และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ในเรื องการกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการและกรรมการชุ ดย่อย บริ ษ ัทกําหนดไว้ว่า
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั&ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วนหนึงในสาม กรรมการทีออกตามวาระนั&นอาจถูกเลือกเข้า
มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากนี& กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา มี วาระการดํารงตําแหน่ ง 3 ปี อยู่ในตําแหน่ งได้ไม่เกิ น 3 วาระ เว้นแต่ คณะกรรมการบริ ษ ทั จะมี ความเห็ นเป็ น
อย่างอืน
คณะกรรมการเห็นว่าเงือนไขด้านเวลาไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการ แต่จะพิจารณาจากความสามารถ
และความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที รวมทั&งคุณสมบัติตามข้อกําหนดหรื อกฎหมายทีเกียวข้องเป็ นเกณฑ์
10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม CSR ของบริษัท
ในฐานะองค์กรทีเป็ นหนึ งในผูน้ าํ ด้านธุ รกิจโรงแรมและการท่องเทียว บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
มี ความมุ่ งมันที จะพัฒนาและขยายธุ รกิ จสู่ ระดับนานาชาติ จึ งดํารงตนเป็ นองค์กรธุ รกิ จและผูใ้ ห้ บริ การที สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ ดิ น ทางทั&งในประเทศและต่างประเทศ เพือการพัฒ นาทั&งทางด้านเศรษฐกิ จและ
สั งคมควบคู่ ไปกับการพัฒ นาสิ นค้าและบริ การที เป็ นมิ ตรต่ อสั งคมและสิ งแวดล้อม ยิงไปกว่านั&นยังมี น โยบาย
ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมที เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนและสังคม ด้วยความเชื อมันว่า การเติ บ โตโดยคํานึ งถึ งผลกระทบ
ทั&ง ทางบวกและทางลบอย่า งรอบด้า น จะนํา มาซึ งการพัฒ นาอย่า งยังยืน ในอนาคต สอดคล้อ งกับ วิสั ย ทัศ น์
ด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ที จะมุ่งสร้ างสรรค์ บริ การอย่ างไทยอันทรงคุณค่ า ต่ อยอดการพัฒ นา
ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เพือ การเติ บ โตอย่ า งยัง ยืน ของบริ ษัท เศรษฐกิจ สั งคม และสิ ง แวดล้ อ มของประเทศ
เพือบรรลุ วิสัยทัศน์ดงั กล่าว จึงเป็ นภารกิ จของบริ ษทั ที จะต้องประกอบกิจการโดยคํานึงถึงผลกระทบต่ อสั งคม
อย่ างรอบด้ าน และมีส่วนร่ วมเสริ มสร้ างการเจริ ญเติบโตอย่ างยังยืนของบริ ษัท เศรษฐกิจ สั งคม และสิ งแวดล้ อม
ของประเทศ ซี งปรากฏเป็ นหลักการในการประกอบกิจการโดยสรุ ปดังนี&
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- ประกอบธุ ร กิ จ โดยยึด หลัก ความเท่า เที ย มกัน และไม่เลื อ กปฏิ บ ตั ิ ส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การ
ด้ ว ยความเป็ นธรรมต่ อ พนั ก งาน ลู ก ค้า คู่ แ ข่ ง คู่ ค ้า เจ้า หนี& รวมถึ ง สั ง คม ทรั พ ยากรและสิ งแวดล้ อ ม
เพือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ งทางเศรษฐกิจและความยังยืนของธุ รกิจ
- ต่อต้านและไม่ยอมรับการคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ
- เสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันและส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงานให้ความสําคัญ
ต่ อ สวัส ดิ ภ าพ ความปลอดภัย ในการทํา งานและสุ ข อนามัย ของบุ ค คล ปฏิ บ ตั ิ ต่ อ พนัก งานอย่า งเป็ นธรรม
โดยคํานึ งถึงหลักสิ ทธิ มนุษยชน และความเท่าเทียมกันของมนุษย์
- ยึดมันในพัน ธสัญญาที จะส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที มี คุณ ภาพ และราคาที เหมาะสมโดยคํานึ งถึ ง
ความปลอดภัย สุ ขอนามัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ
- บริ ษ ทั เล็ง เห็ น ว่า ความยังยืน ทางสิ งแวดล้อ มถื อ เป็ นหัว ใจสํา คัญ ของการบริ ห ารจัด การโรงแรม
โดยถื อเป็ นภารกิ จทีจะคํานึ งถึงผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมรวมถึงเสริ มสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื องกับชุ มชน
และสังคมโดยรอบเพือความยังยืน
- ยึด มันและบริ ห ารงานตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี โดยได้จ ดั ทํา นโยบายการกํา กับ ดู แ ล
กิ จการทีดี และจริ ยธรรมทางธุ รกิ จของบริ ษทั และกําหนดให้มีการทบทวนอย่างสมําเสมอ
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
(1) กระบวนการจัดทํารายงาน
บริ ษ ัท ได้จ ัด ทํา รายงานโดยรวบรวมข้อ มู ล จากแนวนโยบาย คู่ มื อ รวมถึ ง การปฏิ บ ัติ ที เกิ ด ขึ& น จริ ง
ในด้านต่างๆ ที เกี ยวข้อง โดยคํา นึ ง ถึ ง ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ทั&ง ทางตรงและทางอ้อม กล่ า วคื อ คู่ค า้ พนัก งาน ชุ ม ชน
และสังคม สภาพเศรษฐกิ จโดยรวม ตลอดไปจนถึ งสิ งแวดล้อม นอกจากนี& เพือเน้นยํ&าถึ งเป้ าหมายขององค์กร
ทีมี ต่อสังคมโดยรวม ในปี 2558 บริ ษทั ดุ สิตธานี จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทํารายงานเพือความยังยืน (Sustainability
Reporting) ตามแนวท างการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ ่ น ที 3.1 ระด บั C โดยให้
รายละเอี ย ดเกี ยวกับ การจัด การด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ งแวดล้อ ม รวมทั&ง นโยบายการดํา เนิ น งานเชิ ง
ปฏิ บ ตั ิก าร และกิ จ กรรมต่า งๆ ตลอดปี 2558 เพื อเปิ ดเผยผลกระทบและผลลัพ ธ์ ทั&ง เชิ ง บวกและลบ และ
แนวทางการจัดการของบริ ษทั ทีมีต่อเศรษฐกิ จ สังคมและสิ งแวดล้อม ทั&งนี& รายงานความยังยืนซึ งให้ขอ้ มูลการ
ดําเนิ นงานตลอดปี 2558 ได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานความยังยืน และเว็บไซต์ของบริ ษ ทั www.dusit.com/investor หัวข้อ
รายงานความยังยืน
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(2) การดําเนินงาน
(2.1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี จํา กัด (มหาชน) ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ และประโยชน์ ข องการประกอบกิ จ การ
ด้วยความเป็ นธรรมทั&งต่อภาครัฐและเอกชน และได้นาํ แนวคิดดังกล่าวมาปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั&งในรู ปแบบ
ของนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิงาน และการสนับสนุ นส่ งเสริ มผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ
เพื อให้พ นักงาน คู่คา้ และผูเ้ กี ยวข้องได้ท ราบถึ ง แนวนโยบายของบริ ษ ทั ในเรื องดัง กล่ า ว และยอมรั บ ปฏิ บ ตั ิ
ในทิ ศทางเดี ยวกัน ตลอดไปจนถึ งกระบวนการประกอบกิ จการ และการตัด สิ น ใจในแต่ล ะขั&น ตอนจะมุ่งเน้น
ทั&งในบริ บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบตั ิต่อลูกค้าและคู่คา้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมภายใต้กรอบ
กติ ก าของการแข่ง ขัน ที เท่า เที ย มกัน ไม่แ สวงหาข้อ มูล ที เป็ นความลับ ของคู ่แ ข่ง ด้ว ยวิธี ก ารที ไม่สุ จ ริ ต
หรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นกิจการโดยคํานึ งถึง
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรมในแง่มุมต่างๆ ดังนี&
- กิ จ กรรมการจัด ซื& อจัด จ้า งภายในบริ ษ ทั จะดํา เนิ น การโดยฝ่ ายจัด ซื& อ ภายใต้ระเบี ย บวิธี ก ารจัด ซื& อ
จัด จ้า งที เป็ นแบบแผนเดี ย วกัน ซึ งบริ ษ ทั ได้กาํ หนดให้มี ก ระบวนการในการตรวจสอบเปรี ย บเที ย บราคา
อย่างเป็ นระบบและนําไปปฏิ บตั ิ จริ งโดยหน่ วยงานที เกี ยวข้อง
- บริ ษทั มีนโยบายห้ามพนักงานรับ หรื อเรี ยกร้ องของขวัญ เงิ น หรื อสิ งอื นใดจากบุคคลอืนหรื อคู่คา้
ทีร่ วมทําธุ รกิจ เว้นแต่เป็ นการรับอันเนืองจากการให้ตามประเพณี นิยม โดยต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบและ
ปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั
- ส่ งเสริ มให้มีการร่ วมกันพัฒนาสิ นค้า บริ การ การอบรม รวมถึงการสร้างผลกําไรร่ วมกัน
- บริ ษทั ให้ความเคารพในสิ ทธิ ทางทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคล ไม่สนับสนุ นการละเมิดลิ ขสิ ทธิn
ทุ ก ประเภท และปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาอย่า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ไม่ส นับ สนุ น ให้พ นัก งาน
ของบริ ษทั ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืนไม่ว่าโดยรู ปแบบหรื อวิธีการใดๆ
แนวนโยบายและแนวปฏิ บ ตั ิใ นการประกอบกิ จ การด้ว ยความเป็ นธรรมในด้า นต่า งๆ ของบริ ษ ทั
กํา หนดขึ& น โดยความเชื อมันว่า การเจริ ญเติบ โตและการพัฒ นาไปข้า งหน้าของบริ ษ ทั จะดําเนิ น ไปอย่างยังยืน
หากมี ร ากฐานที เข้ม แข็ง ตั&ง อยู่บ นพื& น ฐานของความถู ก ต้อ ง ชอบธรรม โปร่ ง ใส และเคารพต่อ บทบัญ ญัติ
ทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกี ยวข้อง
(2.2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
การทุ จ ริ ตคอร์ รัปชันเป็ นปั ญหาที บันทอนความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาขององค์ก รในทุ กระดับ
ซึ งจะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ การดํา เนิ น งาน และผลประกอบการ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานะทางการเงิ น ขององค์ก ร
และจะส่ งผลเสี ยต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที สุ ด บริ ษ ทั ดุสิตธานี จํากัด(มหาชน) เล็งเห็น ถึง
ความสํา คัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า ว และมี ค วามมุ่ ง มันที จะป้ องกัน แก้ไ ข ไม่ ส่ ง เสริ ม และไม่ เ กี ยวข้อ งกับ
การคอร์ รั ป ชันไม่ ว่า ในรู ป แบบใดๆ ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั& งที 5/2556 วัน ที 9 สิ ง หาคม 2556
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จึ ง มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเข้า ร่ ว มการประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ ว มปฏิ บ ัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ที ประชุ มคณะกรรมการครั&งที 6/2557 วันที 27 ตุ ลาคม 2557 มี มติ
อนุ ม ตั ิ น โยบายต่อต้า นการคอร์ รัป ชันของบริ ษ ทั และที ประชุ มคณะกรรมการครั&งที 4/2558 วันที 13 สิ งหาคม
2558 มีม ติอ นุ ม ตั ิแ บบประเมิน ตนเองเกี ยวกับ มาตรการต่อ ต้า นการคอร์ ร ัป ชั นที ผ่า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้นาํ ส่ งแบบประเมินดังกล่าวต่อสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
เพื อเข้าสู่ ก ระบวนการรับ รองฐานะสมาชิ ก แนวร่ วมปฏิบ ตั ิแ ละขอรับ ประกาศนี ย บัตร และเดื อนตุ ลาคม 2558
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในฐานะเลขานุ การของคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทย มี ม ติ ใ ห้ ก ารรั บ รองบริ ษ ัท ดุ สิ ต ธานี จํา กัด (มหาชน) เป็ นสมาชิ ก ของแนวร่ ว มปฏิ บ ัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที 16 ตุลาคม 2558
(2.3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษัท ดุ สิ ต ธานี จํา กัด (มหาชน) ตระหนั ก และให้ ค วามสํา คัญ กับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอัน เป็ นสิ ท ธิ
ขั&น พื&น ฐานของมนุ ษ ย์ และเล็ ง เห็ น ว่า หลัก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจะเป็ นรากฐานสํา คัญ ของการอยู่ร่ ว มกัน
อย่า งผาสุ ก ซึ งมีส่วนสําคัญในการเพิมคุณ ค่าของทรัพ ยากรบุค คล นับเป็ นปั จจัยสําคัญของธุ รกิจในการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ มและเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยการไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ัติ ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มและความเสมอภาค
ภายในองค์กร เคารพในสิ ท ธิ ท างการเมื อ งอัน พึ ง มี ข องพลเมื อ งตามระบอบประชาธิ ป ไตย ไม่ แ บ่ ง แยกเพศ
และชนชั&น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี&
- สนับสนุ นและเคารพการปกป้ องสิ ท ธิ มนุ ษยชน โดยบริ ษ ทั ไม่มีนโยบาย ไม่กระทําและไม่มีส่ วน
เกี ยวข้อ งกับ การล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช่ น ไม่ ก ระทํา และไม่ ส นับ สนุ น การบัง คับ ใช้ แ รงงานหรื อ
การใช้แรงงานต่างด้าวทีผิดกฎหมาย รวมถึ งต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
- ส่ ง มอบสิ น ค้า และบริ ก ารด้ว ยมาตรฐานสู ง สุ ด ให้แ ก่ บุ ค คลทุ ก เพศ ทุ ก วัย ทุ ก เชื& อ ชาติ ศาสนา
อย่างเท่าเทียมกัน
- เปิ ดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน
- บริ ษ ทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถร้ องทุ กข์ในเรื องการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยฝ่ ายจัด การ
มีพนั ธสัญญาในการป้ องกันและกําจัดการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนมิให้เกิ ดขึ&นได้
- บริ ษทั จัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้และรณรงค์ในเรื องสิ ทธิ มนุ ษยชนแก่พนักงาน
ยิ งไปกว่า นั& น บริ ษ ทั ได้จ ดั ให้มี ก ารป้ องกัน การคุ ก คามทางเพศภายในองค์ก รอย่า งเป็ นรู ป ธรรม
และแสดงให้เ ห็ น ถึ ง แนวนโยบายที ไม่ ย อมรั บ และไม่ ย อมอ่ อ นข้อ ต่ อ การคุ ก คามทางเพศไม่ ว ่า ใน
รู ป แบบใดๆ โดยแสดงแนวนโยบายและการบัง คับ ใช้อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรมในเอกสาร HR Policy and
Operation Manual และจํา กัด ความการกระทํา ที ถื อเป็ นการคุ ก คามทางเพศโดยสรุ ป ดัง นี&
- การแสดงออกโดยวาจา หรื อ การแสดงออกทางกายภาพเกี ยวกับเรื องเพศอย่างไม่พึงประสงค์ เช่ น
การวิพากษ์วิจารณ์ เกี ยวกับเรื องรสนิ ยมทางเพศของผูอ้ ืน
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- การกระทํา ใดๆ ที เกี ยวข้อ งกับ เรื องทางเพศที สร้ า งความเป็ นปรปั ก ษ์ หรื อ ข่ ม ขู่ ใ นที ทํา งาน
หรื อการกระทําใดๆ ที เข้าข่ายไม่พึงประสงค์ในเรื องเพศ การเผยแพร่ เรื องขําขันเชิ งลามกในสถานปฏิ บตั ิ งาน
แสดงติ ดประกาศ แจกจ่าย หรื อกระจายข้อมูลที มี เนื& อหาหรื อรู ปภาพที แสดงถึ งการคุ กคามทางเพศ
บริ ษทั กําหนดบทลงโทษสําหรั บผูท้ ี กระทํา ความผิดในเรื องดัง กล่ า วในระดับ สู งสุ ด กล่ าวคื อ เลิ กจ้า ง
และได้จดั ให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยนผ่านฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อ ผูจ้ ดั การทัวไปของโรงแรม
โดยข้อร้ องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ
(2.4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี จํา กัด (มหาชน) ให้ค วามสํา คัญ ต่อ ศัก ดิn ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ และสิ ท ธิ ข& นั พื& น ฐาน
ของบุ ค คลซึ งเป็ นรากฐานแนวคิ ด ที บริ ษัท ยึ ด ถื อ ในการปฏิ บ ัติ ต่ อ พนั ก งาน และผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก คน
อย่า งเท่า เที ย มกัน โดยเล็ง เห็ น ว่า สวัส ดิ ภ าพและความเป็ นอยู่อนั ดี ข องพนัก งานคื อ ความเข้ม แข็ง ขององค์ก ร
การปฏิ บตั ิต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเคารพและให้เกี ยรติ จะช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดจิตสํานึ ก
และพลังในการให้ความร่ วมมือ และสนับสนุ นให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางานและให้บริ การแก่ลูกค้า
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยดําเนิ นการดังนี&
- จัดให้มีระบบการทํางานที มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที ทํางานอย่างเหมาะสม
เช่ น การมี ร ะบบป้ องกัน มลพิษ ที อาจเกิ ด ขึ& น ในระหว่า งการปฏิ บ ตั ิ ง าน การจัด ให้มี ส ถานที ทํา งานที สะอาด
เพือความปลอดภัยจากอันตรายทีอาจเกิดขึ&นทั&งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
- พัฒ นาพนัก งานเพื อฝึ กฝนทัก ษะและเพิ มพูน ศัก ยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พ นัก งานได้เ รี ย นรู ้
ผ่า นการทํา งาน การฝึ กอบรมที เหมาะสมกับ แต่ล ะบุ ค คลอย่า งสมําเสมอ การฝึ กฝนผ่า นการปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง
และเลื อนตําแหน่ งเมื อมี ผลงานและโอกาสที เหมาะสมอย่างเท่าเที ยมกัน
- จัด ให้ มี เ งื อนไขการจ้า งงานที เป็ นธรรมสํา หรั บ พนัก งาน และให้ พ นัก งานได้รั บ ค่ า ตอบแทน
ทีเหมาะสมตามศักยภาพโดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนทีเป็ นอยู่ในธุ รกิ จเดี ยวกัน
- จัดให้มีกระบวนการร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมสําหรับพนักงานทีได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
- จัด ให้มี ก ารดู แ ลในเรื องสวัส ดิ ก ารแก่ พ นัก งานตามสมควร เช่ น จัด ให้มี ว นั ลาพัก ผ่อ นประจํา ปี
การรั ก ษาพยาบาล การตรวจสุ ข ภาพประจํา ปี และห้องพยาบาลสํา หรั บ การปฐมพยาบาลฉุ ก เฉิ น มื& อ อาหาร
ในช่ ว งเวลาปฏิ บ ัติ ง าน สิ ท ธิ ก ารเข้า พัก ในโรงแรมของบริ ษ ัท และโรงแรมในเครื อ ในราคาพนัก งาน และ
อัตราค่าห้องพักพิ เศษสํา หรั บครอบครั ว และมิ ตรสหาย
- ให้ข อ้ มูล สํา คัญ แก่ พ นัก งานและตัว แทนพนัก งานเพื อให้ท ราบผลการดํา เนิ น งาน สถานะ และ
แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็ นต้น
- ส่ ง เสริ มให้ พ นั ก งานมี ดุ ล ยภาพในการใช้ ชี วิ ต ระหว่ า งชี วิ ต การทํา งานและชี วิ ต ส่ ว นตัว
จัดให้มีการท่องเที ยวประจําปี งานปี ใหม่พนักงาน และกิ จกรรมร่ วมกันระหว่างพนักงาน รวมไปถึ งการทําบุญ
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ร่ วมกันหรื อทํากิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ เช่น การทําบุญใส่ บาตรร่ วมกันในเทศกาลสงกรานต์ การจัดกิจกรรม
ประดิ ษฐ์กระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง
- จัด ให้มี ก ารให้ร างวัล ตอบแทนและแสดงความชื นชมในรู ป แบบต่า งๆ แก่ พ นัก งานที ทํา หน้า ที
ได้เป็ นอย่างดี หรื อปฏิ บ ัติ งานให้ บริ ษ ัทมาเป็ นระยะเวลายาวนาน เช่ น Dusit Star Award, Green Employee Award,
Long Service Award เป็ นต้น
- จัด สรรสวัส ดิ ก ารต่ า งๆ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความหลากหลายทางเชื& อ ชาติ และศาสนา ภายในองค์ก ร
เพือความเท่าเทียม ตรงต่อความต้องการทีแท้จริ งของพนักงานและมีความทัวถึง
(2.5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
แนวทางปฏิ บ ัติ ด ้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้บ ริ โภค มี ฐ านความคิ ด มาจากสิ ทธิ ข องผู ้บ ริ โภค
โดยบริ ษัท ในกลุ่ ม ดุ สิ ต ธานี คํา นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้บ ริ โภคหรื อลู ก ค้า เป็ นสํา คัญ และยึ ด หลัก การบริ การ
ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คํา มันสั ญ ญาที ได้ทาํ การประชาสั ม พัน ธ์ ไ ว้ โดยมี ช่ อ งทางการให้ ข ้อ มู ล เกี ยวกับ
การบริ ก ารที หลากหลาย ลู ก ค้า จึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ข้อ มูล เพีย งพอที จํา เป็ นต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
สามารถเข้า ถึ ง การติ ด ต่ อ สื อสารกับ บริ ษัท ได้ ง่ า ยและสะดวก และหากมี ข ้ อ ร้ อ งเรี ยนจากลู ก ค้ า บริ ษทั
จะรี บ ดํา เนิ น การโดยเร็ ว ที สุ ด นอกจากนี& บริ ษ ัท มี ร ะบบการบริ ห ารงานอย่ า งโปร่ ง ใสและเป็ นธรรม
โดยมี ค ณะกรรมการฝ่ ายต่า งๆ ทํา หน้า ที พิจ ารณาและจัด การในเรื องต่า งๆ ในบริ ษ ทั ให้เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ ง
เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด เพื อรั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารด้ว ยปรั ช ญาการให้บ ริ ก าร
ของดุ สิ ต ที ได้ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ ลู ก ค้า ทุ ก ท่ า นด้ ว ยความอ่ อ นน้ อ มจริ งใจ สมําเสมอ ทํา ให้ โ รงแรมในกลุ่ ม ดุ สิ ต
ซึ งเป็ นโรงแรมสั ญชาติ ไทย บริ หารงานด้วยคนไทย ได้รับการยอมรั บในระดับสากล
(2.6) การดูแลรักษาสิ งแวดล้ อม
ปั จ จุ บ ัน สิ งแวดล้อ มมี ก ารเปลี ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ ว่า จะเป็ นภัย ธรรรมชาติ ปั ญ หาโลกร้ อ นและ
การเปลียนแปลงของสภาพอากาศ ดังนั&นคุณภาพของสิ งแวดล้อมนั&นไม่วา่ จะเกิดจากธรรมชาติหรื อถูกสร้างขึ&นมา
โดยมนุษย์ต่างก็มีผลต่อคุณภาพชี วติ ทั&งสิ& น ในฐานะสมาชิ กคนหนึงในโลกใบนี& จึงควรมีส่วนร่ วมในการสร้างและ
ปกป้ องรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ให้ดีทีสุ ด
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ าํ ด้านธุ รกิจโรงแรมของเอเชี ย เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
อนุ รัก ษ์สิ งแวดล้อม ทั&งนี& บริ ษ ทั ยังมี โรงแรมและรี ส อร์ ท ในเครื อ ที ตั&ง อยู่ท& ังในประเทศไทยและต่ างประเทศ
ซึ งโรงแรมแต่ละแห่ งตั&งอยูใ่ นสถานทีท่องเทียวทีมีทศั นี ยภาพงดงาม จึงมีการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมและการจัดการ
ด้านพลังงานที เหมาะสม เพื อรั กษาสภาพความงดงามของสถานที นั&นๆให้คงอยู่ตราบนานเท่ านาน การจัดการ
สิ งแวดล้อมของกิจการทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็ นหัวใจสําคัญของการบริ หารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต
บริ ษทั ได้พฒั นามาตรการด้านการรักษาสิ งแวดล้อมให้สูงขึ&นและได้ดาํ เนิ นงานสู่ พนั ธกิจ การเป็ นองค์กรผูน้ าํ ด้าน
การประหยัดพลังงานและอนุ รักษ์สิงแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการเข้าร่ วมโครงการเอิร์ธเช็ค(EarthCheck)
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จัดขึ& น โดย EC3 Global ซึ งเป็ นองค์กรด้านการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมที มี ม าตรฐานเป็ นที ยอมรั บ ในระดับ สากล
เอิ ร์ธเช็ คเป็ นโครงการที ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ งได้รับรองและเปรี ยบเที ยบเกณฑ์ มาตรฐานองค์กรต่างๆ
มากกว่า 1,300 องค์กรในกว่า 70 ประเทศ เป็ นโครงการที จัดตั&งขึ&นเพือดูแลสิ งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุ น
อย่างกว้างขวางในแวดวงวิทยาศาสตร์ ระดับโลก มีการประมาณค่าจากตัวชี& วดั ทางสิ งแวดล้อมทีสําคัญ อาทิ เช่ น
การใช้น& าํ และพลังงาน ปริ มาณการปล่อยของเสี ย รวมทั&งสัญญาประชาคมว่าด้วยการรักษาสิ งแวดล้อม สําหรับ
การประยุ ก ต์ ห ลัก การเอิ ร์ ธ เช็ ค มาใช้ ใ นภาคธุ ร กิ จ ทางโรงแรมต้อ งทํา ข้อ ตกลงในการพัฒ นาองค์ ก ร โดย
เปรี ยบเที ยบกับสภาพสิ งแวดล้อมชุ มชนและปั จจัยทางสังคม รวมทั&งการอนุ รักษ์สภาพชี ววิทยา การลงทุ นด้าน
สิ งแวดล้อ ม และการเพิ มผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ ก ับ ชุ ม ชน สามารถหาข้อ มู ล เพิ มเติ ม ได้ที
www.earthcheck.org
ปี 2552 นับเป็ นก้าวสําคัญทีบริ ษทั ได้ผลักดันโรงแรมในเครื อทั&งในและต่างประเทศให้เข้าร่ วมโครงการ
เอิ ร์ธ เช็ ค โดยโรงแรมทั&งหมดที เข้าร่ ว มโครงการเอิ ร์ธ เช็ ค จะต้องดําเนิ น งานภายใต้ข ้อปฏิ บ ัติ สํ าหรั บ อนุ รัก ษ์
สิ งแวดล้อมทีทางเอิร์ธเช็คกําหนดไว้ ภายใต้การสนับสนนุนของผูบ้ ริ หารระดับสู งและกลุ่มผูป้ ระสานงานเอิร์ธเช็ค
รวมถึ งการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการดําเนิ นทางด้านสิ งแวดล้อมหรื อกรี นทีม (Greenteam) ในแต่ละโรงแรม
ทั&ง นี& หากมี ก ารจัด การด้านพลังงานและการควบคุ ม มลพิ ษ ที ดี ก็ จะได้รับ เกี ย รติ บ ตั ร ซึ งโรงแรมในเครื อดุ สิ ต
ได้รับ ประกาศนี ย บัต รรั บ รองคุ ณ ภาพระดับ ทองจากทางเอิ ร์ธ เช็ ค ได้แ ก่ ดุ สิ ต ธานี กรุ ง เทพฯ ดุ สิ ต ธานี ดู ไ บ
ดุ สิ ต ธานี หั ว หิ น ดุ สิ ต ธานี ลากู น่ า ภู เก็ ต ดุ สิ ต ธานี พัท ยา ดุ สิ ต ปริc น เซส โคราช ดุ สิ ต ปริc น เซส ศรี น คริ น ทร์
ดุ สิ ต ปริc น เซส เชี ย งใหม่ ดุ สิ ต ดี ทู เชี ย งใหม่ และในระดับ เงิ น ได้ แ ก่ ดุ สิ ต ธานี มะนิ ล า ดุ สิ ต ธานี มัล ดี ฟ ส์
ดุ สิตธานี เลควิว ไคโร รวมทั&งสิ& น 12 แห่ ง เพื อผลักดันให้อนุ รักษ์สิ งแวดล้อมและจัดการพลังงาน จนถึ งสร้ าง
ภาพลักษณ์ทีดีในฐานะโรงแรมทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
(2.7) การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรือสั งคม โดยการพัฒนาบุคลากร
โครงการหลักสู ตรผู้บริหาร (Management Trainee)
จากการสนับสนุ นของภาครัฐบาลด้านการท่องเที ยว ที ได้ทุ่มเทงบประมาณเพือส่ งเสริ มการท่องเที ยว
ในป ระเท ศไท ย ทํ า ให้ธ ุ ร กิ จ การท่อ งเที ยว โรงแรม และรี ส อร์ ท ขยายต วั อย่า งรวดเร็ ว และทํ า ให้
ดุ สิ ต อิน เตอร์ เ นชันแนล มี ก ารขยายตัว อย่า งมากทั&ง ในประเทศและต่ า งประเทศ บริ ษ ทั เห็ น ควรพัฒ นา
บุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ เพือรองรับความต้องการของตลาดการท่องเที ยวและโรงแรม รวมถึ งพัฒนาบุคลากรเพือสร้ าง
ผูบ้ ริ ห ารที เปี ยมด้ว ยคุ ณ ภาพสํา หรับ บริ ษ ทั ต่อ ไปในอนาคต ฝ่ ายทรัพ ยากรบุค คลจึง รับ สมัค รและคัด เลื อ ก
บุค ลากรในกลุ ่ม นัก ศึก ษาจบใหม่ผู ม้ ีใ จรัก ในงานด้า นธุ ร กิ จ บริ ก าร เพื อเข้า อบรมในหลัก สู ต รผู บ้ ริ ห าร
ระยะเวลาอบรม 1 ปี โดยผูเ้ ข้า อบรมจะต้อ งเข้า รับ ฟั ง การบรรยายและเรี ย นรู ้ รายละเอีย ดในการบริ ห ารงาน
โรงแรมเป็ นเวลา 3 เดื อน จากนั&นอีก 9 เดื อนจึงเข้าร่ วมปฏิ บตั ิงานจริ งกับแผนกต่างๆของโรงแรมในเครื อดุ สิต
ใน 15 แผนก อาทิ ฝ่ ายขายและการตลาด ฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ ฝ่ ายอาหารและเครื องดื ม ฝ่ ายสํา รองห้อ งพัก
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายจัดเลี& ยง และอืนๆ เพือเรี ยนรู ้ประสบการณ์ จริ งจากงานในแผนกต่างๆ หลังจากนั&นผูท้ ีมี
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ความโดดเด่ น จะได้รับ การคัด เลื อกเข้า ร่ ว มงานกับ โรงแรมในเครื อ ของดุ สิ ต ในแผนกที ผู เ้ ข้า อบรมมีค วาม
โดดเด่นเป็ นพิเศษ ซึ งผูท้ ีเข้าอบรมโครงการนี& จะได้ฝึกอบรมและได้ร่วมปฏิ บตั ิงานจริ งกับโรงแรมในเครื อดุ สิต
และได้เป็ นส่ วนหนึ งของบุคลากรทีมีคุณภาพของบริ ษทั ต่อไป
(2.8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
นวัต กรรมที แสดงความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ งแวดล้อ ม ทํา ให้สิ งแวดล้อ มและความเป็ นอยู่
ของมนุ ษ ย์มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ& น อี ก ทั&ง สามารถสร้ า งประโยชน์ ขี ด ความสามารถทางการแข่ง ขัน และมูล ค่า เพิ ม
ทั&ง ต่อธุ ร กิ จ และสัง คมไปพร้ อ มๆ กัน ในปี 2555 บริ ษ ทั ได้เปิ ดโรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดี ฟ ส์ อย่า งเป็ นทางการ
โรงแรมนี& ต& งั อยูใ่ นสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ทีได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติทีสมบูรณ์และสวยงามและเป็ นจุดหมาย
อัน ดับ ต้น ๆ ของนัก ท่อ งเที ยว การออกแบบของโรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดี ฟ ส์ ไ ด้รับ แรงบัน ดาลใจมาจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอนั งดงามและสมบูรณ์ ข องมัล ดี ฟ ส์ เพื อให้แ น่ ใจว่าทุก กระบวนการดําเนิ น งาน
ของโรงแรมจะสร้ า งผลกระทบต่ อ สิ งแวดล้อ มให้น ้อ ยที สุ ด เพื อรั ก ษาความสมดุ ล ทางชี ว ภาพของมัล ดี ฟ ส์
เพื อก ารพ ฒั น าอย่า งยั งยืน ก ารดํ า เนิ น งาน ทั& ง ห ม ดข องโรงแรม มีว ตั ถุ ป ระส งค์เ พื อลดการป ล่อ ย
ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ใ ห้เหลื อ เท่า กับ ศูน ย์ หรื อ ที เรี ย กกัน ว่า โปรแกรมคาร์ บ อนสมดุ ล โดยโรงแรม
ดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ ถื อได้ว่าเป็ นผูน้ าํ ในการนําเอาพลังงานทดแทนมาใช้ในส่ วนต่างๆ ของการดําเนิ น งาน และ
เลื อกใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการดําเนิ นงาน ยกตัวอย่างเช่ น
- วางระบบมาตรวัด หน่ ว ยกํา ลัง ไฟ (กิ โ ลวัต ต์) มาตรวัด ช่ ว งเวลาที ใช้กาํ ลัง ไฟสู ง สุ ด (PEAK)
และมาตรวัด นํ&า ในทุก พื& น ที การดํา เนิ น งานของโรงแรม ไม่ว ่าจะเป็ นในส่ ว นการซัก อบรี ด หรื อ
ส่ วนห้องครัว ซึ งเป็ นระบบทีปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
- เลื อ กระบบปรั บ อากาศที ประหยัด พลัง งานสู ง สุ ด และการใช้เ ลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภัณ ท์ ป ระหยัด นํ&า
ในห้องพักของโรงแรม
- ในส่ วนของตูม้ ินิบาร์ และตูเ้ ก็บไวน์ในห้องพักโรงแรม เป็ นระบบ Absorption Type ซึ งเป็ นระบบ
ทีไม่ก่อให้เกิดสาร CFC แทนระบบ Compressor ทีก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ งแวดล้อม
- งดการใช้ถุงพลาสติก ขวดนํ&า หรื อ ขวดพลาสติกทุกชนิด โดยใช้ขวดแก้วบรรจุแทน
- วางระบบผลิตนํ&าจืดจากนํ&าเค็มทีมีประสิ ทธิ ภาพและประหยัดไฟสู งสุ ด
- วางระบบการรี ไ ซเคิ ล นํ&า ที ใช้แ ล้ว มารดนํ&า ต้น ไม้ และรี ไ ซเคิ ล วัตถุ ดิ บ จากครั ว มา ใช้ทาํ ปุ๋ ยหมัก
หรื อปุ๋ ยคอก
- ใช้ห ลอดไฟส่ องสว่างแบบแอลอีดี ม ากกว่าร้ อยละ 80 และลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าโดยจุด เทีย น
แทนการเปิ ดไฟส่ องสว่างในพื&นทีบริ การอาหารคําของโรงแรม และสถานบริ การสปา ในช่วงกลางคืน
- วางระบบการเผาขยะที เป็ นมิ ต รต่อ สิ งแวดล้อ ม โดยการเผาขยะในเตาที ออกแบบมาเป็ นพิเศษ
เพือให้เข้ากับลักษณะของขยะคือ มีอตั ราความชื& นสู ง และมีค่าความร้ อนทีแปรผันได้ การเผาไหม้
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ต้องมี การควบคุ มที ดี เพือป้ องกันไม่ให้เกิ ดมลพิษต่อสิ งแวดล้อม เช่ น ก๊าซพิษ เขม่า และกลิ น เป็ นต้น
ก๊าซซึ งเกิดจากการเผาไหม้จะได้รับการกําจัดเขม่าและอนุภาคก่อนทีจะปล่อยออกสู่ บรรยากาศ
- เลื อกใช้รถพลังงานไฟฟ้ าสําหรับใช้ภายในโรงแรม ในระบบชาร์ จไฟขณะเบรค ซึ งเป็ นระบบใหม่
ที ประหยัด พลัง งานสู ง และเลื อกใช้เรื อ สปี ดโบ้ต เครื องยนต์ 4 จัง หวะ ที ประหยัด พลัง งานและ
ไม่ปล่อยสารพิษลงสู่ ทะเล แทนเครื องยนต์ 2 จังหวะ ทีมีราคาตํากว่า
- วางระบบนําความร้ อนเหลื อใช้จากเครื องปัc มความร้ อนกลับ มาใช้ในการต้ม นํ&าร้ อน เพื อทดแทน
การใช้พลังงานไฟฟ้ า
นอกจากนวัต กรรมประหยัด พลัง งานผ่า นเทคโนโลยีใหม่ด งั กล่ า ว โรงแรมดุ สิ ตธานี มัล ดี ฟ ส์ ตั&ง อยู่
บนเกาะ Mudhdhoo ใน Baa Atoll และอยู่ในพื&นทีใกล้เคียงกับเขตสงวนชี วมณฑลของโลกทีได้รับการประกาศ
และคุ ม้ ครองโดยองค์การยูเนสโกอีกด้ว ย ในการนี& โรงแรมดุ สิ ตธานี มัลดี ฟส์ ได้เข้าร่ วมกับองค์การยูเนสโก
โดยมี กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์แ ละปกป้ องเขตสงวนชี ว มณฑลที หลากหลาย โดยนัก ชี ว วิ ท ยาทางทะเลท้อ งถิ น
ของโรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดี ฟ ส์ เป็ นผู ป้ ระสานงานในกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์พ นั ธุ ์ เ ต่ า ทะเล
ปลากระเบน ปลากระเบนนก ฉลามวาฬ รวมทั&งกิ จกรรมอนุ รักษ์พนั ธุ ์ฉลามโดยรณรงค์งดการบริ โภคหู ฉลาม
กิ จ กรรมงดใช้ ถุ ง และขวดพลาสติ ก เนื องจากเป็ นสาเหตุ ใ ห้ สั ต ว์ท ะเลสู ญ พัน ธุ์ นอกจากนี& ยัง มี กิ จ กรรม
ที ให้ค วามรู ้ และส่ งเสริ ม ให้น กั ท่องเที ยวร่ วมอนุ รักษ์และปกป้ องสิ งแวดล้อมทางทะเล เช่ น กิ จ กรรมเยียมชม
แนวปะการัง ใกล้เกาะ และเยียมชมเขตสงวนชี ว มณฑลขององค์ก ารยูเนสโก จากความร่ ว มมือ และกิ จ กรรม
ดัง กล่ าวเป็ นการสร้ างมาตรฐานการอนุ รัก ษ์และปกป้ องเขตสงวนชี วมณฑลให้ก บั โรงแรมและรี ส อร์ ท พื& น ที
ติดทะเลอื นๆ ก่อให้เกิ ดความยังยืนแก่สังคมและสิ งแวดล้อม รวมทั&งเป็ นการร่ วมพัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรม
ทีดําเนิ นการแล้วประสบความสําเร็ จสู่ สาธารณชน เพือเป็ นแนวทางกับผูอ้ ืนต่อไป
10.3 การดําเนินงานธุรกิจทีม ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
-ไม่มี 10.4 กิจกรรมเพือ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ งแวดล้ อม (After process)
กิ จ กรรมเพื อประโยชน์ ต่ อสั ง คมและสิ งแวดล้อม (After process) หมายถึ ง กิ จ กรรมที มี ผลต่ อสั งคม
และสิ งแวดล้อมทีไม่เกียวกับการดําเนินงานขององค์กรโดยตรง ในฐานะองค์กรหนึงบริ ษ ัท ตระหนัก ดี ว่า บริ ษ ัท คื อ
ส่ ว นสํา คัญ ในการแบ่ ง ปั น และส่ ง เสริ ม หลัก ปฏิ บ ัติ เ บื& อ งต้น ของโครงการด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม
ซึ งเกิดจากความใส่ ใจในการรับผิดชอบต่อสังคมทีเพิมมากขึ&น รวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมทีมีอยู่ และ
ด้วยความตั&งใจที จะมีส่ วนร่ วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็ นอยู่ทีดี ข องชุ ม ชนโดยรอบที ได้เข้า ไป
ใช้พื& น ที ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษ ทั ดุ สิ ตธานี จํากัด (มหาชน) ได้ริ เริ มกิ จ กรรมการกุศ ลในรู ป แบบของการบริ จ าค
ทีหลากหลายภายในโรงแรมและรี สอร์ ท รวมทั&งธุ รกิ จในเครื อดุ สิตทีกระจายอยู่ทวโลก
ั
ในปั จจุบนั ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็ นเรื องของการกระทําสิ งทีถูกต้องโดยบุคคลใดบุคคลหนึ ง
เท่านั&น แต่เป็ นการร่ วมแรงร่ วมใจของแขกผูเ้ ข้าพัก พันธมิตรทางธุ รกิจ และพนักงานของบริ ษทั ให้ยึดหลักปฏิบตั ิ
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อันทรงคุณค่า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี& จึงเป็ นเครื องยืนยันได้วา่ บริ ษทั มีความตั&งใจและจิตสํานึ กทีดี
อี ก ทั&ง ยังส่ งเสริ ม และปลู ก ฝั งจิ ตสํานึ ก ในเรื องดังกล่ าวให้ก ับ ทุ ก คนในองค์ก รอี ก ด้วย ผลการดําเนิ น งานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสรุ ปแบ่งเป็ นกิจกรรมหลัก 2 ด้าน ดังนี&
(1) กิจกรรมเพือ ประโยชน์ ต่อสั งคม
 ดุสิต สไมล์ (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิมh แห่ งความสุ ขของเด็กๆ
ดุ สิต สไมล์ เป็ นหนึ งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที ริ เริ มขึ&นสําหรับเด็ก ซึ งได้พฒั นาเป็ น
โครงการการกุศลระดับสากลทีนํามาปฏิบตั ิทวทุ
ั กบริ ษทั ในเครื อ โครงการดุสิต สไมล์ เป็ นการมอบรอยยิม& ให้แก่
เด็กๆ รวมทั&งเสริ มสร้ างโลกให้เป็ นสถานที ที น่ าอยู่มากขึ& น ด้วยการร่ วมมือกับมูลนิ ธิสร้ างรอยยิ&ม ประเทศไทย
(www.operationsmile.org) ซึ งเป็ นองค์ก รที รวบรวมกลุ่ ม ผูเ้ ชี ยวชาญทางการแพทย์ ที มี จิ ต อาสามาให้ บ ริ ก าร
การรักษาและแก้ไขโดยวิธีผา่ ตัดทีปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพแก่เด็กทีมีใบหน้าผิดรู ปโดยกําเนิ ด หรื อทีเรี ยกว่า
โรคปากแหว่งและเพดานโหว่ เป็ นต้น
ด้วยกิจกรรมมากมายตลอดปี ภายใต้โครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจัดหากองทุนเพือสนับสนุ น
การปฏิ บตั ิ งานต่างๆ เท่านั&น แต่บริ ษทั ยังเน้นยํ&า ถึ งความสําคัญของโครงการเพื อยกระดับความเข้าใจของแขก
ผูเ้ ข้าพัก องค์ กรพันธมิ ตร และพนั กงาน ผ่ านทางการฝึ กอบรม การดู งาน งานสื อมวลชนสั มพันธ์ การประชาสั ม พัน ธ์
การสื อสารการตลาด และช่ องทางอื นๆ อี ก มากมาย โครงการดุ สิ ต สไมล์ เริ มก่ อตั&งในปี 2553 มี ก ารระดมเงิ น
บริ จาคผ่านช่ องทางต่างๆ อาทิ ซองบริ จาคในห้องพักแขก การหักจากเงินเดื อนพนักงานทีเต็มใจมอบเงินบริ จาค
การจัดกิ จกรรมเพื อการกุ ศล และขอรั บ บริ จ าคจากหุ ้น ส่ วนธุ รกิ จทั&งในและต่ างประเทศ เป็ นต้น สรุ ป ยอดเงิ น
บริ จ าคนับ แต่ เริ มโครงการจนถึ งปี 2558 มี ย อดรวมทั&ง สิ& น 7,430,784 บาท และได้ท าํ การผ่าตัด เด็ ก ที มี ภ าวะ
ปากแหว่งเพดานโหว่ท& งั สิ& น 400 คน
ดุสิตอินเตอร์ เนชันแนล ประกอบด้วยโรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ โรงแรมดุ สิตปริc นเซส เชี ยงใหม่ และ
โรงแรมดุ สิ ตดี ทู เชี ยงใหม่ เข้าร่ วมปฏิ บ ตั ิ ภ ารกิ จทางการแพทย์สําหรั บ เด็ก ที มี ป ากแหว่งเพดานโหว่ที แม่ ส อด
จัง หวัด ตากในวัน ที 4-5 พฤศจิ ก ายน 2558 ซึ งมู ล นิ ธิ ส ร้ างรอยยิ&ม ประเทศไทยได้มี ก ารจัด การที จะทํา ผ่า ตัด
สําหรับเด็ก 120 คน
- จัดกิจกรรมวิง การกุศล "2015 Dusit Smiles Charity Run"
โรงแรมดุ สิ ตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์ จัด กิ จ กรรมวิ งการกุ ศ ล "2015 Dusit Smiles Charity Run" ณ
สวนหลวง ร.9 เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2558 รายได้ท& งั หมดหลังหักค่าใช้จ่าย จํานวน 129,633.94 บาท มอบให้แก่
มูลนิธิสร้างรอยยิม& ประเทศไทย เพือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทีประสบปั ญหาปากแหว่งเพดานโหว่ทวประเทศ
ั
- บริจาคเงิน
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มอบเงินบริ จาค 5,000 เหรี ยญสหรัฐให้กบั มูลนิธิสร้างรอยยิม&
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- กิจกรรมเพือ สั งคมเนืองในโอกาสครบรอบ 27 ปี ของโรงแรม
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้จดั จําหน่ ายเสื& อโปโลสี ขาวและสี ฟ้า พร้ อมตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 27 ปี ของ
ทางโรงแรม ซึ งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั&งหมด จํานวน 15,000 บาท มอบให้มูลนิ ธิสร้างรอยยิม& ประเทศไทย
เพือสนัน สนุ นการผ่าตัดสําหรับ เด็กด้อยโอกาสปากแหว่งเพดานโหว่ และเด็กผูม้ ี ความพิการทางใบหน้ามาแต่
กําเนิด
 บริจาคปฎิทนิ ทีใ ช้ แล้ วให้ แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ งประเทศไทย
โรงแรมดุ สิ ตธานี หัวหิ น และโรงแรมดุ สิ ตปรืc น เซส โคราช ร่ ว มกัน บริ จาคปฎิ ทิ น ตั&งโต๊ะที ไม่ ใช้แล้ว
จํานวน 700 อัน ให้แก่มูลนิ ธิช่วยคนตาบอดแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ เพือนําไปทําสื อการเรี ยน
การสอนแก่นกั เรี ยนผูพ้ ิการทางสายตา
 ให้ โอกาสในการฝึ กงานกับนักศึกษากลุ่มอาการดาวน์
โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ได้รับนักศึกษาฝึ กงานทีมีกลุ่มอาการดาวน์จากฟิ วเจอร์ เซ็นเตอร์ อินสติติวชัน
มาฝึ กงานกับทีมเบเกอรี ทําให้ได้รับประสบการณ์ ทีมีประโยชน์ ไม่เพียงแต่จะช่ วยให้นกั ศึกษากลุ่มอาการดาวน์
ได้รับทักษะเพิมเติม แต่ทีสาคัญไปกว่านั&นคือ การได้ช่วยให้นกั ศึกษากลุ่มอาการดาวน์มีอิสระในชีวติ มากขึ&น
 กิจกรรม ”รั บบริ จาคโลหิต” และได้ โลหิต มากกว่ า 60 ถุงเพือมอบให้ กับสภากาชาดไทย
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดกิจกรรมบริ จาคโลหิ ตขึ&นภายในโรงแรม โดยคณะผูบ้ ริ หารพร้อมด้วยพนักงาน
ได้โลหิ ตทั&งหมดมากกว่า 60 ถุง ส่ งมอบให้กบั สภากาชาดไทย เพือให้ความช่วยเหลือแก่ผปู ้ ่ วยทีต้องการเลือด
อย่างเร่ งด่วน
 สนับสนุนการก่ อสร้ างโรงเรียนเตรียมอนุบาล Dhonfanu
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ร่ วมกับสภาของเกาะ และคณะกรรมการโรงเรี ยน Dhonfanu ช่วยกันก่อสร้าง
โรงเรี ยนเตรี ยมอนุบาล สําหรับเด็กๆ ในท้องถิน ซึ งทางโรงแรมได้บริ จาควัสดุก่อสร้างมูลค่า 20,000 เหรี ยญสหรัฐ
(308,400 รู เฟี ยมัลดีฟส์) เพือสร้างห้องเรี ยน ห้องพักครู ห้องเก็บของ ห้องนํ&าและระเบียง โดยโครงการแล้วเสร็ จ
ในเดือนมิถุนายน 2558
 ร่ วมกันสร้ างรอยยิมh ให้ น้องๆ บ้ านเด็กดี
โรงแรมดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่ ร่ วมกับมูลนิ ธิเดอะ เคบิ น และสตูดิโอกรุ๊ ป ร่ วมกันจัดงาน “เปิ ดท้ายขายของ
เพือการกุศล” ภายใต้ชืองาน “Drugs or Drink & Driving kills” ซึ งได้รับยอดบริ จาคทั&งสิ& น 25,100 บาท เงินจํานวน
ดัง กล่ า วได้น ํา ไปบริ จ าค เพื อช่ ว ยเหลื อ แก่ เด็ ก กํา พร้ า พร้ อ มเลี& ย งอาหารกลางวัน และจัด กิ จ กรรมร่ ว มสนุ ก
ณ สถานสงเคราะห์ เด็กกําพร้ า บ้านเด็กดี เชี ยงใหม่ ซึ งเปิ ดรับเลี& ยงและอุปการะเด็กทีกําพร้ าพ่อแม่ทีติดสุ ราหรื อ
ติดยาเสพติด
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 กิจกรรมเพือ สั งคม
โรงแรมดุสิตปริc นเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ ร่ วมกันจัดกิจกรรมเพือสังคม ในวันที
16 มิถุนายน 2558 โดยคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานจากทั&งสองโรงแรมได้นาํ อาหารกลางวันไปเลี&ยงผูพ้ ิการซํ&าซ้อน
ณ โรงเรี ยนศรี สังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที 17 มิถุนายน 2558 ได้จดั กิจกรรมบริ จาคโลหิ ตให้แก่
สภากาชาดไทย ซึ งได้รับความร่ วมมือจากพนักงานทั&งสองโรงแรมเป็ นอย่างดี
 เฝ้ าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้ าทูลกระหม่ อม ถวายเงินเพือ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
นายชัชวาล ศุภชยานนท์ ผูจ้ ดั การทัวไป โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นําผูแ้ ทนพนักงานโรงแรมดุสิตธานี
พัทยา เฝ้ าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิชยั พัฒนา จํานวน 200,000 บาท เพือให้ความช่วยเหลือแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสและครอบครัวให้สามารถ
ดํารงชีวิตโดยพึงพาตัวเองได้
(2) กิจกรรมเพือ ประโยชน์ ต่อสิ งแวดล้ อม
 Earth Hour ปิ ดไฟ...ให้ โลกพัก
กิ จ กรรม Earth Hour เป็ นกิ จ กรรมร่ ว มงดใช้ไ ฟฟ้ าระดับ นานาชาติ โ ดยจัด ขึ& น พร้ อ มกัน ทัวโลก
โดยในปี 2558 โรงแรมแต่ ล ะแห่ ง ในเครื อของบริ ษ ทั ได้กาํ หนดวัน ที จะมี ก ารปิ ดไฟ 1 ชัวโมงในส่ ว นที ไม่
จํา เป็ นตามบริ เ วณอาคารหลัก ร้ า นอาหาร ห้องโถงหลัก รวมไปถึ ง พื& น ที โดยรอบบริ เวณโรงแรมที ประสงค์
ร่ ว มกิ จ กรรม อี ก ทั&ง ส่ ง จดหมายแจ้ง ให้แ ขกผู เ้ ข้า พัก ทุ ก ท่ า นได้ร่ ว มปิ ดไฟ และงดใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าที ไม่
จํา เป็ นภายในห้องพัก ในวัน ดัง กล่ า วอี ก ด้ว ย
 นําh ใจ สู้ นําh มัน
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ร่ วมมือร่ วมใจกันทําความสะอาดหน้าชายหาดโรงแรม จากเหตุคราบนํ&ามันและ
ขยะลอยเข้ามายังหาด ส่ งผลกระทบต่อผืนชายหาด และได้จดั ให้มีเจ้าหน้าทีคอยดูแลเฝ้ าระวังอย่างต่อเนือง เพือ
ช่วยรักษาและลดผลกระทบจากเหตุไม่พึงประสงค์ อีกทั&ง เพือความปลอดภัยของผูม้ าใช้บริ การ
 กิจกรรมการทําความสะอาดชายหาดป่ าตอง
โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รี สอร์ ท ได้เข้าร่ วมกิจกรรมการทําความสะอาดชายหาดป่ าตองร่ วมกับโรงแรมอีนๆ
ในป่ าตอง และหาดกะหลิมซึ งอยูต่ ิดกับหาดป่ าตอง ซึ งเป็ นแหล่งจูงใจนักท่องเทียว ทําให้พ&ืนทีบริ เวณดังกล่าว
สะอาด และมีสิงแวดล้อมทีดี
 กิจกรรมปลูกต้ นไม้ ณ สวนลุมพินี
ผูบ้ ริ หารและพนักงานโรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ ร่ วมทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริ เวณสวนลุ มพินี เพือ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน และอนุ รักษ์สิงแวดล้อมให้สวยงามยังยืน ตลอดจนเพือให้เป็ นการสร้างความสามัคคี และ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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 เพิม พืนh ทีส ี เขียวให้ เมืองเชี ยงใหม่
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมผูบ้ ริ หาร และพนักงานโรงแรม ร่ วมงาน "มือเย็น เมืองเย็น
ร่ วมฟื& นคืนไม้พ&ืนถินสู่ เมือง" โดยร่ วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปลูกต้นไม้บริ เวณ
รอบคูเมือง เพือช่วยกันเพิมพื&นทีสี เขียวในเมืองเชียงใหม่ และให้ตน้ ไม้ได้เติบโตเป็ นร่ มเงาให้แก่รุ่นลูกรุ่ นหลาน
ของชาวเชียงใหม่สืบไป
 สนับสนุนวันลดโลกร้ อน
โรงแรมดุ สิตธานี หัวหิ น ให้การสนับสนุ นวันลดโลกร้อน ในวันที 28 มีนาคม 2558 โดยเริ มต้นกิจกรรม
ของวันด้วยการเชิ ญชวนผูเ้ ข้าพักทุกท่าน ร่ วมประดิ ษฐ์เทียนเจลเพือเป็ นแสงสว่างช่ วงกลางคืน ซึ งเทียนดังกล่าว
สามารถนํามาเป็ นส่ วนลดค่าอาหารมื&อค่ามูลค่า 60 บาทต่อเทียน 1 แท่ง พร้อมทั&งร่ วมรณรงค์ให้พนักงานทุกแผนก
ช่ วยกัน ปิ ดไฟและอุ ป กรณ์ สํานัก งานต่ างๆ ที ไม่จ าํ เป็ น ระหว่างช่ วงเวลา 20:30 - 21:30 น. เพื อส่ งเสริ ม การลด
โลกร้อนพร้อมกันทัวโลก
 วันต้ นไม้ แห่ งชาติ และกิจกรรมวันสิ งแวดล้ อมโลก
วัน ที 10 มิ ถุ น ายน 2558 พนั ก งานโรงแรมดุ สิ ตธานี ลากู น่ า ภู เก็ ต ร่ ว มกิ จ กรรมปลู ก ป่ าเนื องใน
วันต้นไม้แห่ งชาติ และกิ จกรรมวันสิ งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง พลิ กฟื& น ผืนป่ าภูเก็ต ป่ าไม้มนคง
ั
ประชาชนมังคัง อย่างยังยืน” ในพื&นทีผืนป่ าจํานวน 5 ไร่ ณ สวนป่ าบางขนุ น อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพือเพิมผืน
ป่ าสี เขียวให้กบั ชุมชนต่อไป
นอกเหนื อ จากโครงการที กล่ า วมา บริ ษ ัท และโรงแรมในเครื อ ได้ดาํ เนิ น กิ จ กรรมที เป็ นประโยชน์
ต่อสังคมและสิ งแวดล้อมเป็ นประจําทุกปี ดังนี&
กิจกรรมเพือ สั งคม
1. การบริ จาคโลหิ ตให้สภากาชาดไทย บริ ษทั ดุ สิตธานี จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับสภากาชาดไทยได้จดั
การรับบริ จาคเลื อดจากพนักงานของโรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ และพนักงานจากส่ วนสํานักงานใหญ่ รวมถึ ง
พนั ก งานจากบริ ษ ัท ต่ า งๆ ในอาคารพาณิ ชย์ดุ สิ ต ธานี เป็ นประจํา ทุ ก ปี ในปี 2558 ได้จ ัด กิ จ กรรมเมื อวัน ที
2 กรกฎาคม 2558 โดยใช้พ&ืนทีบริ เวณห้องศาลาแดง โรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ จากกิจกรรมครั&งนี& ได้รับบริ จาค
เลือดเป็ นจํานวนทั&งสิ& น 120 ถุง
2. กิ จ กรรมวัน งดสู บ บุห รี (วัน ดุ สิ ต พิชิ ต บุห รี (Dusit No Tobacco Day) เนื องในวัน งดสู บ บุห รี โลก)
เพือให้พนักงานและประชาชนทัวไปได้ทราบถึงโทษภัยของบุหรี และกระตุน้ การเลิกสู บบุหรี อย่างยังยืน
กิจกรรมเพือ สิ งแวดล้ อม
กิ จ กรรม Earth Day โดยผู บ้ ริ ห ารและพนัก งานร่ ว มกัน ทํา กิ จ กรรมเนื องในวัน คุ ม้ ครองโลก เช่ น
ความสะอาดพื& น ที โดยรอบโรงแรม การมอบกระดาษใช้แ ล้ว 2 หน้า รวมทั&ง ปฏิ ทิ น ตั&ง โต๊ะ ให้แ ก่ โ รงเรี ย น
สอนคนตาบอด เป็ นต้น
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10.5

การป้องกันการมีส่วนเกีย วข้ องกับการคอร์ รัปชั น
(1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกีย วข้ องกับการคอร์ รัปชั น

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีวา่ การทุจริ ตเป็ นอุปสรรคสําคัญทั&งในระดับหน่วยธุ รกิจและ
ระดับประเทศ และมีความตั&งมันในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ จึงกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนัก งานของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยทุกคนปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิ จในเรื องการต่อต้านการติดสิ น บน
และการคอร์ รัปชันอย่างเคร่ งครัด รวมถึงระมัดระวังการกระทําการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุสนับสนุ นการคอร์ รัปชัน
ในองค์ก รหรื อ หน่ ว ยงานอื นๆ บริ ษ ทั มี น โยบายที ชัด เจนในการสนับ สนุ น มาตรการทั&ง ของรั ฐ และเอกชน
ในการต่อต้านการทุ จ ริ ตคอร์ รัป ชันโดยในปี 2556 ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ดุ สิ ตธานี จํา กัด (มหาชน)
ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเข้า ร่ ว มการประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ ว มปฏิ บ ัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และที ประชุ มคณะกรรมการครั&งที 6/2557 วันที 27 ตุ ลาคม 2557
ได้มีมติ อนุ มตั ิ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันของบริ ษทั ซึ งตั&งอยูบ่ นแนวปฏิบตั ิหลัก ดังนี&
- ไม่เสนอ เรี ยก รับ หรื อให้ค่าตอบแทนหรื อสิ นบน จากบุคคลหรื อหน่ วยงานทั&งภายในและภายนอก
องค์กรในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยมุ่งหวังให้มีการตอบแทนการปฏิบตั ิทีเอื&อประโยชน์ต่อกัน
หรื อหวังผลประโยชน์เกียวกับงานของบริ ษทั
- ไม่ทาํ ธุ ร กรรมโดยไม่ช อบธรรม ซึ งเกี ยวข้อ งกับ เจ้า หน้า ที ภาครั ฐ หน่ ว ยงานอื น หรื อ บุ ค คลอื น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
- ไม่บริ จาคเงิ น ให้ของขวัญ ประโยชน์ หรื อสิ งตอบแทน เพือก่อให้เกิ ดความสะดวกไม่ว่ากรณี ใดๆ
- มีก ารกํา หนดขั&น ตอนควบคุ ม การเบิก จ่า ย และแสดงวัต ถุ ป ระสงค์ที ชัด เจน พร้ อ มระบบจัด เก็บ
ข้อมูลทีสามารถติดตามตรวจสอบได้
- มีการสื อสารประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชันของบริ ษทั และรณรงค์ให้ทุกฝ่ ายตระหนักถึ ง
ความสํา คัญ ในเรื องดัง กล่ า ว ผ่า นกลไกและสื อต่ า งๆ อาทิ การอบรมโดยผ่า นการปฐมนิ เทศพนัก งานใหม่
การรณรงค์ผา่ นสื อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของบริ ษทั และ Intranet เป็ นต้น
- จัดให้มีช่องทางและวิธีการทีปลอดภัยในการแจ้งเรื องร้ องเรี ยน หรื อเบาะแสเกี ยวกับการคอร์ รัปชัน
ผ่านกล่องรับเรื องร้องเรี ยนภายในองค์กร หรื อสามารถร้องเรี ยนโดยตรงไปยังกรรมการตรวจสอบได้
(2) การดําเนินการ
บริ ษ ัทได้ปฏิ บ ัติ ตามข้อตกลงที ระบุ ในคําประกาศเจตนารมณ์ แนวร่ วมปฏิ บ ัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ งบริ ษทั ได้ร่วมลงนาม โดยสรุ ปดังนี&
- จัดให้มีการประเมิน ความเสี ยงที เกี ยวข้องกับ การทุจริ ต รวมถึ งกําหนดนโยบายเกี ยวกับการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต และแผนการกํา กับ การปฏิ บ ตั ิ ง าน และจัด ให้ม ี คู ่ม ื อ หรื อ แนวทางในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ แก่
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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- เปิ ดเผย มีส่วนร่ วม หรื อแลกเปลี ยนนโยบาย ประสบการณ์ แนวปฏิ บตั ิทีดี และแนวทางความสําเร็ จ
ในการสนับสนุ นให้เกิ ดการทํารายการทางธุ รกิ จอย่างมี คุณธรรม ถู กต้องและโปร่ งใสในประเทศไทย
- ให้ความร่ วมมื อกับบริ ษทั ในอุ ตสาหกรรมเดี ยวกัน คู่คา้ และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยกลุ่ มอื นๆ โดยการสร้ า ง
แนวร่ วมปฏิบตั ิ และการเข้าร่ วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริ ต
กิจ การของบริ ษั ททีมี ผลต่ อ สั งคมในบริ บ ทของการสร้ า งคุ ณค่ า ร่ ว ม (Creating Shared Value: CSV)
ตลอดระยะเวลาที ผ่านมาบริ ษ ทั ได้ด าํ เนิ น กิ จ การโดยคํานึ งถึ งผลกระทบต่ อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย สั งคมและ
สิ งแวดล้อมโดยควบคุ มและพัฒ นาให้เกิ ดผลกระทบทางลบน้อยที สุ ด ทั&งในรู ปแบบของ CSR-in-process อาทิ
นโยบายการควบคุ ม ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้อ ม นโยบายด้านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การต่ อ ต้านการคอร์ รัป ชัน และ
การพัฒนาความสามารถและสวัสดิการของบุคลากร ฯลฯ ประกอบกับกิจกรรมในรู ปแบบของ CSR-after-process
กล่าวคือ การร่ วมสนับสนุ น รณรงค์ และการบริ จาคในรู ปแบบต่างๆ เพือให้ธุรกิ จของบริ ษทั และสังคมโดยรอบ
สามารถเจริ ญเติ บโตร่ วมกันได้อย่างยังยืน อย่างไรก็ตาม การดําเนิ น การดังกล่ าวมิได้เกี ยวข้องกับการประกอบ
ธุ รกิ จหลัก ในปี 2558 บริ ษทั ได้ขยายธุ รกิ จโดยบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับธุ รกิ จหลักของบริ ษทั
โดยพิจารณาถึ งการประกอบกิ จการที มี ธุรกิ จหลัก (Core Business) ที จะตอบสนองความต้องการของสังคมไป
พร้อมๆ กับการสร้างรายได้ จึงได้เปิ ดโรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานี ซึ งเป็ นสถาบันเผยแพร่ พัฒนาความรู ้ และเพิม
โอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชี พโรงแรมเพื อตอบสนองความต้องการของนักเรี ยนนักศึ กษาที มี เพิมมากขึ& นใน
ประเทศไทย รวมถึ งผลิ ตบุ ค ลากรที มี คุ ณ ภาพเพื อปฏิ บ ัติง านในอุ ตสาหกรรมโรงแรมทั&งในประเทศไทยและ
ประเทศในกลุ่ม AEC กิจการเพือการศึกษาดังกล่าวจะเป็ นหน่วยธุ รกิจหนึ งของบริ ษทั ทีจะขับเคลือนบทบาทด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการตอบโจทย์ทางด้านธุ รกิจเพือการพัฒนาทียังยืน
10.6

รายงานความยัง ยืน
บริ ษ ัท ได้ จ ัด ทํา รายงานความยังยื น ขึ& น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื อสื อสารนโยบาย การบริ ห ารจัด การ
และการดําเนิ น งานด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ งแวดล้อม ระหว่างวัน ที 1 มกราคม ถึ งวันที 31 ธัน วาคม 2558
ตามรอบเวลาในการปรับ ปรุ ง ข้อมูล รายปี ที บริ ษ ทั กํา หนด ซึ งจัด ทํา ข้อมูลครั& ง สุ ด ท้ายวัน ที 31 ธัน วาคม 2558
โดยการจัด ทํา รายงานนี& ใช้แ นวทางการรายงานด้า นการพัฒ นาที ยังยื น ของ Global Reporting Initiative (GRI)
รุ่ นที 3.1 (G3.1) ระดับ C และเป็ นการเก็บข้อมูลในระหว่างปี 2558 เท่า นั&น และสามารถดู ได้ในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั www.dusit.com
สอบถามข้ อมูลเพิม เติมได้ ที
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลส่ วนกลาง
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี 946 ถนนพระราม 4 กรุ งเทพฯ 10500
โทร 02 200 9999
www.dusit.com
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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ขอบเขตเนือh หาของข้ อมูล
รายงานฉบับ นี& ค รอบคลุ ม นโยบาย และแนวทางการดํา เนิ น งานเพื อความยังยืน ของบริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี
จํา กัด (มหาชน) และโรงแรมในเครื อ 8 แห่ ง ได้แ ก่ โรงแรมดุ สิ ต ธานี กรุ ง เทพฯ โรงแรมดุ สิ ต ธานี พัท ยา
โรงแรมดุ สิตธานี หัวหิ น โรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดี ทู เชี ยงใหม่ โรงแรมดุ สิตปริc นเซส เชี ยงใหม่
โรงแรมดุ สิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์ และโรงแรมดุ สิตปริc นเซส โคราช สําหรับข้อมูลนอกเหนื อจากรายงานฉบับ
นี& จะแสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2558
บริ ษทั ได้ทาํ รายงานความยังยืนตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที ยังยืนของ Global Reporting
Initiative (GRI) รุ่ น ที 3.1 (G3.1) ระดับ C โดยมีค ณะกรรมการบริ ห ารจัด การสู่ ค วามยังยืน ทําหน้า ที กําหนด
สาระสํา คัญ กลยุท ธ์ กระบวนการ และให้ค วามเห็ น ชอบประเด็น ที มีน ยั สําคัญ ที ส่ งผลกระทบต่อความยังยืน
ด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ งแวดล้อมของกิ จการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็ นระยะ ทั&งนี& เพือทําให้
มีการกําหนดเนื& อหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
ระดับการแสดงข้ อมูลตามดัชนีชีhวดั (GRI Application level Criteria)

*บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จัดทํารายงานความยังยืนในระดับ C
ขอบเขตของข้อมูล และวิธี ก ารที ใช้ใ นการรายงานครั& ง นี& เป็ นแบบเดี ย วกับ ที ใช้ใ นการจัด ทํา รายงาน
ความยังยืนประจําปี 2557
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรคือ บุคคลหรื อกลุ่มคนทีสร้างผลกระทบหรื อได้รับผลกระทบจากการดําเนิ น
ธุ รกิ จหรื อกิ จกรรมที เกี ยวข้องขององค์กร ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเหล่านี& ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ น ลูกค้า พนักงาน
สังคมและหน่วยงานรัฐ ทีมีความเชื อมโยงเกียวกับการสร้างผลกระทบ และ/หรื อได้รับผลกระทบจากองค์กร
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ความรับผิดชอบของบริษัทต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

ความรับผิดชอบของบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน





2. ลูกค้ า
นักท่องเทียว นักธุ รกิจ ผูม้ าประชุมสัมมนา 

ผูม้ ารับบริ การของโรงแรม






3. พนักงาน
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง







4. สั งคม
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส
สถาบันการศึกษา
5. หน่ วยงานรั ฐ
หน่วยงานราชการผูก้ าํ หนดนโยบาย











บริ หารงานอย่างโปร่ งใส
ให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับการลงทุน
สร้างมูลค่าเพิมให้กบั บริ ษทั
มาตรฐานการบริ การ
ความพึงพอใจและความปลอดภัย
สิ นค้าและบริ การคุม้ ค่ากับราคา
ไม่เอาเปรี ยบลูกค้า
รักษาความลับของลูกค้า
ส่ งเสริ มการพัฒนาด้านการบริ การและหลังการบริ การ
การให้ขอ้ มูลเกียวกับการบริ การผ่านช่องทางทีหลากหลาย
การให้บริ การอย่างเต็มทีโดยไม่ตอ้ งรอให้มีการร้องขอจากลูกค้า
รักษาความต่อเนื องของธุ รกิจและการให้บริ การในสถานการณ์
ฉุ กเฉิ นหรื อสถานการณ์พิเศษ
หากมีขอ้ ร้องเรี ยนจากลูกค้าจะรี บดําเนิ นการโดยเร็ วทีสุ ด
สวัสดิการและค่าตอบแทนทีดี
ความมันคงและความเจริ ญเติบโตในหน้าทีการงานของพนักงาน
โอกาสในการพัฒ นาและเข้า ฝึ กอบรมเพื อเพิ มทัก ษะ
อย่างเท่าเทียมกัน
พิจารณาพนักงานปั จจุบนั เป็ นอันดับแรกเมือมีตาํ แหน่ งงาน
ทีสู งขึ&น
จัดให้มีสภาพแวดล้อมทีดีในทีทํางาน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพือสังคม
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การทีคํานึงถึงสิ งแวดล้อม
การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
การกําจัดของเสี ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การอยูร่ ่ วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์
สนับสนุนและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนและเคร่ งครัด
เผยแพร่ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมทีดีงาม
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล

บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี& เป็ นหนึ งในองค์ประกอบที ต้องคํานึ งถึ งและให้ความสําคัญ
ในการดําเนิ นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การดําเนิ นงานของบริ ษทั จะเป็ นไปอย่างมีความรับผิดชอบ
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ซื อสั ต ย์ โปร่ ง ใส โดยให้ ค วามสํ า คัญ กั บ สิ ทธิ ข องผู ้มี ส่ ว นได้ เสี ยทุ ก ฝ่ ายควบคู่ ไ ปกั บ การมี บ ท บ าท แล ะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
หรื อผูม้ ีส่ ว นได้เสี ยภายนอก เช่ น ผูถ้ ื อหุ ้น ลูก ค้า คู่ค า้ เจ้าหนี& คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ งแวดล้อม ภาครัฐ
และหน่ วยงานที เกี ยวข้อง อย่า งเหมาะสม ทั&งสิ ท ธิ ที ให้ไ ว้โดยกฎหมาย หรื อภายใต้ขอ้ ตกลงที ทําระหว่างกัน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิสําหรับ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ พนัก งาน ไว้ในนโยบาย
การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี จริ ย ธรรมทางธุ รกิ จ ของบริ ษ ทั และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ
พนัก งาน เพื อให้เกิ ด ความโปร่ ง ใส และเป็ นธรรมต่อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย กลุ่ ม ต่า งๆ และได้สื อสารผ่า นเว็บ ไซต์
ของบริ ษทั เพือสร้ างความมันใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายจะได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรม
ประเด็นสํ าคัญและความเกีย วข้ องของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ความสํ าคัญต่ อดุสิต

สํ าคัญมาก






สํ าคัญ

ความสํ าคัญต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย






สํ าคัญ
ทําให้ลูกค้าพึงพอใจและรู ้สึกปลอดภัย
เมือเข้ามารับบริ การ และรู ้สึกคุม้ ค่า
ให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับ
ยอดกําไรสุ ทธิ
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
อย่างถูกต้อง
การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ
ก่อนและหลังการขายอย่างรับผิดชอบ
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเป็ น
พลเมืองทีดีในการกํากับดูแลกิจการ
ต่อสังคมและในชุมชนใกล้เคียง
การป้ องกันอุบตั ิเหตุและภัยพิบตั ิ
ทีอาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต
การตอบข้อร้องเรี ยนของลูกค้า






สํ าคัญมาก
มาตรฐานของสิ นค้าและการบริ การ
การให้บริ การอย่างเต็มทีโดยไม่ตอ้ งรอ
การร้องขอจากลูกค้า
การเป็ นบริ ษทั ธรรมาภิบาล
การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริ การทีรักษา
สิ งแวดล้อม

 การดูแลพนักงาน และการให้ความมันคง
และความเจริ ญเติบโตในหน้าทีการงาน
 การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ

บริ บทของธุ รกิจ
บริ ษ ัท และโรงแรมในเครื อ มี เ ป้ าหมายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เชิ ง รุ ก ควบคู่ ไ ปกับ การบริ ห ารต้น ทุ น
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมุ่ง เน้น การเพิ มจํานวนโรงแรมที รั บ บริ ห ารทั&ง ในประเทศและต่า งประเทศมากขึ& น
ในขณะเดี ยวกัน ยังได้พิจารณาเพิมช่ องทางการลงทุนในกิ จการโรงแรม การศึกษา เพื อดํารงมู ล ค่ า ของธุ ร กิ จ
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ในระยะยาวบนพื& น ฐานการเผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรมความเป็ นไทย และเพื อขยายธุ ร กิ จ ที มี บ ทบาทต่ อ สั ง คมใน
บริ บ ทของการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม (CSV) บริ ษ ัท เล็ ง เห็ น ว่า ธุ ร กิ จ โรงแรมในประเทศไทยปั จ จุ บ ัน ประสบ
ปั ญ หาขาดแคลนบุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการดํา เนิ น งาน ขณะเดี ย วกัน โอกาสทางการศึ ก ษา
และสถาบัน การศึ ก ษาด้า นธุ ร กิ จ การโรงแรมในประเทศไทยยัง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของนัก เรี ย น
นัก ศึ ก ษาในประเทศ ในเดื อนสิ งหาคม 2558 จึ งได้จ ดั ตั&งโรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรมภายใต้บริ ษ ัท ดุ สิ ตธานี
การโรงแรมศึ กษา จํากัด ณ ใจกลางเมื องกรุ งเทพฯ ถนนเพชรบุ รี และบริ ษ ทั มี นโยบายที จะขยายโรงเรี ยนที มี ลกั ษณะ
เช่นเดี ยวกันนี& ในภูมิภาคอืนๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เนื องจากเล็ ง เห็ น ว่า เป็ นการช่ ว ยขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษาด้า นการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น ตอบสนองความ
ต้อ งการของเยาวชนในประเทศและระดับ ภู มิ ภ าค และผลัก ดัน การยกระดับ มาตรฐานการศึ ก ษาในสาขา
วิ ช าชี พ การโรงแรมของไทย ทั& ง ยัง เป็ นการช่ ว ยเพิ มบุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในธุ ร กิ จ การ
โรงแรมโดยตรงออกสู่ ต ลาดแรงงาน ซึ งจะช่ ว ยให้ บ ริ ษ ัท มี โ อกาสสรรหาบุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ โ ดยตรงใน
สาขาวิ ช าชี พ การโรงแรมมากขึ& น ลดปั ญ หาขาดแคลนแรงงานในธุ ร กิ จ การโรงแรมโดยรวมในอนาคต
นอกจากนี& เพื อให้ ก ารบริ ห ารงานของบริ ษ ทั ดํา เนิ น ไปอย่า งโปร่ ง ใสและเป็ นธรรมจึ ง มี ค ณะกรรมการ
ฝ่ ายต่า งๆ ทํา หน้า ที พิจ ารณาและจัด การในเรื องต่า งๆ ให้เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อง เหมาะสม ยิงไปกว่านั&นเพือให้
เกิ ดความยังยืนทางสังคม บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพือให้มีโอกาสเติบโตในหน้าทีการงาน
และมีค วามมันคงในอาชี พ อัน จะนํา ไปสู ่ ค วามมันคงของครอบครัว รวมถึ ง สัง คม ตลอดไปถึ ง การให้
ความสําคัญกับชุ มชนทีอยู่โดยรอบของโรงแรม การให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานรัฐและช่ วยเหลื อสังคมเมือมี
โอกาส การให้ความรู ้ เรื องสิ งแวดล้อมกับพนักงาน ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ย การเลื อกใช้อุปกรณ์ เครื องใช้ใ น
โรงแรมที เป็ นมิ ตรกับ สิ งแวดล้อม และการใช้พ ลัง งานอย่างคุ ม้ ค่า ทุ กกระบวนการ เพื อให้อนุ ชนรุ่ นหลังได้มี
ทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์ ใช้ต่อไป
ความยังยืนทางเศรษฐกิจ
เพื อบรรลุ ตามเป้ าหมายของบริ ษ ทั ในการประกอบธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรม โดยคํานึ งถึ งสังคมโดยรวม
และดํารงมูลค่าของธุ รกิ จในระยะยาว บนพื&นฐานของการเพิ มมูลค่าทางเศรษฐกิ จไปพร้ อมกับ การขยายไปสู่
ธุ รกิ จที มี บ ทบาทต่ อ สั ง คมในบริ บ ทของการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม (CSV) มากยิงขึ& น ในปี 2557 คณะกรรมการ
บริ ษ ัท ได้อ นุ ม ัติ ดาํ เนิ น การโครงการโรงเรี ย นการโรงแรมดุ สิ ต ธานี เนื องจากเป็ นกิจการทีจะเผยแพร่ ความรู ้
พัฒนามาตรฐานธุ รกิจและการบริ การด้านการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึ ง เพิ มโอกาสทางการศึ ก ษาให้ ก ับ
นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา ทั&ง ในประเทศและในระดับ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น การขยายกิ จ การด้า นการศึ ก ษาเป็ นการ
สร้ างความยังยืนทางเศรษฐกิ จทั&งต่อธุ รกิ จของบริ ษทั และต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทยและเป็ นการตอบสนอง
ความต้องการของสังคมโดยรวม
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การบริหารค่ าจ้ าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ
บริ ษทั ถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั&นตําซึ งกําหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื&นทีตั&งของโรงแรมเป็ นแนวทาง
ค่าจ้างสําหรับพนักงานแรกเข้าทั&งเพศชายและหญิง ซึ งในทางปฏิบตั ิ ค่าจ้างของพนักงานแรกเข้าจะสู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน โดยเปรี ย บเที ย บจากค่า จ้า งของโรงแรมในระดับ เดี ย วกัน ในท้อ งถิ นเดี ย วกัน และเพศไม่ไ ด้มี ผ ล
ต่อการกําหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด
บริ ษ ทั มี การปรั บ ค่า จ้า งและผลตอบแทนให้ก บั พนักงานในเดื อนเมษายนของทุ ก ปี โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง าน KPIs ของแต่ ล ะบุ ค คล และตามผลประกอบการ ดัง นั&น พนัก งานทุ ก เพศ
ทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม นอกจากนี& ยังได้กาํ หนดโครงสร้ าง
เงิ นเดื อนและสวัสดิ การอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกัน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าครองชี พ โบนัสประจําปี อาหารและขนมหวาน
รวมถึ งเครื องดื ม 2 มื& อต่อวัน วันหยุดพักร้ อน วันลาป่ วย เงิ นกองทุนสํารองเลี& ยงชี พ ประกันชี วิตแบบกลุ่มและ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุ ขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ ง
ประกันการเดิ นทางกรณี ที ต้องเดิ นทางเพื อปฏิ บ ตั ิ หน้าที เงิ นช่ วยเหลื อและพวงหรี ดแสดงความเสี ย ใจเมื อบิ ด า
มารดา หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว เสี ย ชี ว ิต เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พิเ ศษกรณี ไ ด้รั บ ผลกระทบจากภัยภิ บ ัติ สวัสดิ การ
ค่ าห้ องพัก โรงแรมในเครื อในราคาพนั กงานและสามารถให้ เครื อญาติ เ ข้า พ ัก ใน ราค าพิ เ ศษ สิ ท ธิ ล ดหย่อ น
ค่าเล่าเรี ยนบุตรในวิทยาลัย ดุ สิ ตธานี ส่ วนลดบริ ก ารค่า ซัก รี ด ส่ วนลดจัด งานแต่งงานของพนักงานหรื อบุตรที
โรงแรมในเครื อ สวัส ดิ ก ารการกูเ้ งิ น อัต ราดอกเบี& ย พิเศษกับ ธนาคารที เข้า ร่ ว ม และเงิ น ค่า ชดเชยเกษีย ณอายุ
เป็ นต้น
นอกจากนี& ยัง มี ก ารตรวจสุ ข ภาพประจํา ปี ตามกลุ่ ม อายุ เพศ โดยจัด ให้มี บุ ค ลากรจากโรงพยาบาล
มาให้บ ริ ก ารตามสถานที ที จัด ไว้ตามความเหมาะสมรวมถึ งจัด แพทย์ม าให้คาํ แนะนํา เมื อพนักงานมี ข อ้ สงสัย
หรื อข้อสอบถามเรื องสุ ขภาพ
ความยัง ยืนทางสิ งแวดล้ อม
ความยังยื น ทางสิ งแวดล้อ มถื อ เป็ นหัว ใจสํ า คัญ ของการบริ ห ารจัด การโรงแรมในกลุ ่ ม ดุ สิ ต
โรงแรมภายใต้ก ารบริ ห ารทุ ก โรงแรมได้รั บ การรั บ รองด้า นการพัฒ นาด้า นสิ งแวดล้อ มและสั ง คมที ยังยืน
จากเอิ ร์ ธ เช็ ค โดยบริ ษ ทั และโรงแรมในกลุ่ ม ให้คาํ มันสัญ ญาที มี ส าระสํา คัญ ว่า จะปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ ม
และสัง คมอย่า งต่อ เนื องโดยใช้เครื องมื อ วัด ที ออกแบบโดยเกณฑ์ม าตรฐานของเอิ ร์ ธ เช็ ค ด้า นการอนุ รั ก ษ์
และการจัด การพลังงานอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช้ท รัพ ยากรนํ&า การอนุ รัก ษ์แ ละการจัดการสภาพแวดล้อม
การจัด การด้า นสัง คมและวัฒ นธรรม การวางแผนและการจัด การการใช้พื& น ที การป้ องกัน คุ ณ ภาพอากาศ
และการควบคุ ม เสี ย ง การจัด การนํ&า เสี ย การจัด การขยะมู ล ฝอย การจัด เก็ บ วัต ถุ ที มี พิ ษ ต่ อ สิ งแวดล้อ ม
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ทั&ง นี& บ ริ ษ ทั ได้ดาํ เนิ น การจัด การด้า นสิ งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานที เอิร์ธ เช็ค กําหนด และได้ป ฏิ บ ตั ิต าม
กฎหมายและข้อบังคับทีเกี ยวกับสิ งแวดล้อม และจะพยายามอย่างทีสุ ดเพือมุ่งสู่ มาตรฐานสากล
บริ ษทั ได้แ ต่ง ตั&ง ผูอ้ าํ นวยการด้า นเทคนิ คส่ วนภูมิภ าคเพื อให้ผูป้ ระสานงานเอิ ร์ธเช็ ค และทุ ก โรงแรม
มีค ณะทํา งานทีม สี เขีย ว ทําหน้า ที ติด ตามการทํา งานด้า นสิ งแวดล้อม ประเมิน ความเสี ยง บัน ทึก และติด ตาม
ผลกระทบรวมทั&ง กําหนดมาตรการเพื อการพัฒ นาสภาพแวดล้อ มและสัง คมอย่า งยังยืน รวมทั&งพิจ ารณาจ้า ง
พนัก งานและผูร้ ับ เหมาที มีภูมิลาํ เนาในท้อ งถิ น จัด ซื& อ และจัด หาผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริ ก ารจากชุ ม ชนท้อ งถิ นที
คํานึ งถึ งสิ งแวดล้อมเป็ นหลัก นอกจากนี& ได้กระตุ น้ ให้พนักงานนําเสนอต่อแขกที มาพัก ผูส้ ่ งสิ นค้าและบริ การ
ผูร้ ับ เหมาและตัว แทนจําหน่ า ยสิ น ค้า ถึ ง พัน ธสัญ ญาที เกี ยวข้องกับ การพัฒ นาสิ งแวดล้อมและสัง คมที ยังยืน
รวมถึ งสถานภาพของโรงแรมภายใต้กิจกรรมเอิร์ธเช็คอีกด้วย
นอกจากนี& บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในเรื องการคัดเลื อกวัสดุ เครื องใช้ในโรงแรมและห้องพักทีเป็ นมิตร
กับ สิ งแวดล้อม อาหารที สดสะอาด ผ่านการคัด กรองคุ ณ ภาพจากแผนกจัดซื& อ เพือให้ลูก ค้ามันใจในคุ ณ ภาพ
ทุกครั&งเมือมาใช้บริ การ
พลังงานไฟฟ้า
เพื อเป็ นการลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยังยืน และไม่ก ระทบต่อ การให้บ ริ ก ารที
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้เริ มดําเนิ นการเปลี ยนหลอดไฟฟ้ าทุ กชนิ ดเป็ นหลอดประหยัดไฟฟ้ าและ
รักษาสิ งแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้ าหมายเสร็ จสมบูรณ์ ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี
นับ แต่ ปี 2555 นอกจากนี& ยังได้ติ ดตั&งระบบควบคุ มแสงไฟฟ้ ารวมทั&งระบบตรวจจับ เมื อเปิ ดประตู และตั&งเวลา
อัต โนมัติ วางระบบเครื องทํานํ&าเย็น ชุ ด ใหม่เป็ นประเภท Screw ที เพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ มความเร็ วและ
เปลี ยนพลังงานความร้ อนมาใช้สําหรับ เครื องปัc มความร้ อน มีร ะบบโซลาร์ เซลล์สํา หรับ ทํา นํ&า ร้ อ น เครื องทํา
ความร้ อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนนํ&ามันเชื& อเพลิ งดีเซลสํา หรั บ ทํา นํ&า ร้ อ น เปลี ยนมอเตอร์ แ ละระบบควบคุ ม
หรื อ เปลี ยนอุ ป กรณ์ ต วั ใหม่ สํา หรั บ การซัก อบรี ด ครั ว ทํา อาหารและลิ ฟ ท์ อบรมและให้ค วามรู ้ พ นัก งาน
เพื อความเข้า ใจถึ ง หลัก การในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าและสามารถนํามาปฎิบตั ิได้
นอกจากนี& ยงั มี การรณรงค์ให้พนักงานร่ วมกัน ลดการใช้พ ลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่ น ใช้บนั ไดแทนลิ ฟ ต์
ปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์ ขณะพักเทียง หรื อขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิ ดไฟ และตั&งเวลาปิ ดเปิ ดเครื อง
ทําความเย็นอัตโนมัติ รวมทั&งเชิ ญชวนให้ลูกค้าและพนักงานร่ วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour) ซึ งจัดเป็ น
ประจําทุ กปี ในปี 2558 ค่าเฉลียการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่อแขก 1 คน จํานวน 206.10 ล้านจูน ลดลงร้อยละ 7.9 จากปี
2557
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นําh
เนืองจากธุ รกิจโรงแรมมีความจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรนํ&าเป็ นจํานวนมาก ดังนั&นการใช้น& าํ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ไม่ก ระทบต่อ การให้บ ริ ก ารตามมาตรฐานสากลจึ ง ต้อ งใช้ว ิธี บ ริ ห ารจัด การนํ&า เป็ นอย่า งดี ทุ ก โรงแรมมี
มาตรการจัดการลดการใช้น& าํ อย่างเป็ นรู ปธรรมได้แก่ ตรวจสอบความเสื อมโทรมของท่อประปา มาตรวัดนํ&า และ
ดํา เนิ น การเปลี ยนท่ อ ที ชํา รุ ด หรื อ แตกหัก เลื อ กใช้โ ถสุ ข ภัณ ฑ์ ก๊ อ กนํ&า และฝั ก บัว ชํา ระแบบประหยัด นํ&า
ใช้เกลื อคลอรี นสําหรั บสระว่ายนํ&า และอบรมให้ความรู ้ พนักงานเพือความเข้าใจถึ งหลักการในการใช้น& าํ อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ทั&งนี& โรงแรมในกลุ่มมีเป้ าหมายการใช้น& าํ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพือลดปริ มาณการใช้ทรัพยากรนํ&าใน
ทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื อง ในปี 2558 ค่าเฉลียการใช้น& าํ ต่อแขก 1 คน จํานวน 750.54 ลิตร ลดลงร้อยละ 17.7 จากปี
2557
การกําจัดของเสี ยแบบฝังกลบ
เพื อให้ ก ารจัด การลดจํานวนขยะ และการกําจัดของเสี ยเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
คณะกรรมการที ม สี เขี ย วจึ ง ได้รณรงค์ โครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ ล ะโรงแรมรวมทั&ง
ส่ วนกลางรณรงค์และให้ความรู ้ แก่พนักงาน เช่ น การใช้กระดาษโดยใช้ท& งั 2 หน้า การจัดเก็บเอกสารในแผ่นบันทึ ก
ความจํา แทนการบัน ทึ ก บนแผ่น กระดาษ การใช้ภ าชนะ จาน ชาม ถ้วย ที ทํา จากวัส ดุ ค งทน การแยกขยะเป็ น
หมวดหมู่ ทุกโรงแรมมีวิธีการจัดการกําจัดของเสี ยให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผลและแยกขยะออกเป็ น 2 ประเภท
คื อ ขยะที สามารถนําไปใช้ใหม่ ด้วยวิธี การ Reduce, Reuse and Recycle เช่ น กระดาษที ใช้แล้ว แก้ว อลู มิ เนี ยม
ขวดพลาสติก จะรวบรวมไว้เป็ นหมวดหมู่ และส่ งไปเข้ากระบวนการทําลายและผลิตใหม่ เศษอาหาร ผัก ผลไม้นาํ ไป
หมัก ทําปุ๋ ยอิน ทรี ย ์ และขยะที ต้องส่ ง ไปฝั งกลบ เช่ น แบตเตอรี เพื อให้มีก ารกําจัด อย่างถูก วิธีไม่เป็ นอันตราย
ต่อผูอ้ ืน ในปี 2558 ค่าเฉลี ยการนําของเสี ยไปฝังกลบต่อแขก 1 คนเป็ นจํานวน 3.86 ลิตร เพิมขึ&นร้อยละ 34 จากปี
2557 เนืองจากมีงานจัดเลี&ยงในโรงแรมเพิมขึ&น
สรุ ปผลการปฏิบัติการด้ านสิ งแวดล้ อมปี 2558
กระบวนการใช้ปี 2558 เปรี ยบเทียบปี 2557

จํานวนเปอร์ เซ็นต์ : จํานวนแขกทีมาใช้บริ การ

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ า

7.9 %

ด้านการใช้น& าํ

17.7 %

ด้านการนําของเสี ยไปฝังกลบ

34.0 %
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จํานวน ต่อ การบริ การแขก 1 คน

2556

2557

2558

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ า (ล้านจูน)

193.42

223.75

206.10

% การผันแปรจากปี ก่อน

-6.0%

+15.7%

-7.9%

ด้านการใช้น& าํ (ลิตร)

690.22

911.68

750.54

% การผันแปรจากปี ก่อน

-1.5%

+32.0%

-17.7%

ด้านการนําของเสี ยไปฝังกลบ (ลิตร)

2.87

2.88

3.86

% การผันแปรจากปี ก่อน

-1.8%

+0.3%

+34%

การใช้ พลังงานไฟฟ้า
ล้านจูล(MJ)/แขก1คน(Guest Night)

250

200

193.42

223.75

206.1

150

100

50

0

2556

2557

2558

การใช้ ทรัพยากรนํ า
ลิตร(Litre)/แขก1คน(Guest Night)

1000
900

911.68

800
700

750.54
690.22

600
500
400
300
200
100
0

2556
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2558

เป้าหมายของแต่ ละปี
ลดลง 8 %
ลดลง 8 %
ลดลง 10%
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ปริ มาณขยะฝั งกลบ
ลิตร(Litre)/แขก1คน(Guest Night)

4.5
3.86

4
3.5
3

2.87
2.88

2.5
2
1.5
1
0.5
0

2556

2557

2558

ในปี 2558 บริ ษทั และโรงแรมในเครื อได้ดาํ เนิ นการด้านสิ งแวดล้อมทีเป็ นรู ปธรรม โดยดําเนินการดังนี&
1. ติดตั&งหลอดไฟฟ้ าแบบ แอลอีดี เพือประหยัดพลังงาน ณ ปั จจุบนั ดําเนิ นการเสร็ จสิ& นมากกว่า
ร้ อยละ 75 ของโรงแรมในเครื อทั&งหมด
2. ติ ดตั&งอุ ป กรณ์ ก ารประหยัด นํ&า ณ ปั จจุ บ นั ดําเนิ น การเสร็ จสิ& น มากกว่าร้ อยละ 60 ของโรงแรม
ในเครื อทั&งหมด
3. ตรวจเช็คบํารุ งรักษาและติดตั&งเครื องทํานํ&าร้อนมากกว่าร้อยละ 90 ของโรงแรมในเครื อทั&งหมด
4. มีการทําให้สิงของเหลือใช้นาํ กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (Recycling) ร้อยละ 90 ของแต่ละโรงแรม
5. แผนกแม่ บ ้า นตั&ง อุ ณ หภู มิ ห ้ อ งที 26 องศาเมื อไม่ มี ลู ก ค้า อยู่ใ นห้ อ งพัก และประหยัด นํ&า
หรื อ ใช้ผ า้ ม่ า นทีลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย
6. ในการซัก รี ด เน้นการประหยัดการใช้น& าํ และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน
รวมทั&งการนํานํ&าซักล้างผ่านการบําบัดและนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น นํามารดต้นไม้ เป็ นต้น
7. เปลียนเครื องทํานํ&าเย็นชุดใหม่เป็ นประเภท Screw ซึ งเชือมกับระบบหมุนเวียนความเย็นภายในอาคาร
8. ติด ตั&ง อุป กรณ์ เกี ยวกับ การควบคุ ม ระบบพลัง งานไฟฟ้ าและเปลี ยนมอเตอร์ รุ่น ใหม่เพื อเพิ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ การทํา งานที ดี ก ว่า และประหยัด พลัง งาน ณ ปั จ จุ บ นั ดํา เนิ น การเสร็ จ สิ & น
มากกว่า ร้ อยละ 68 ของโรงแรมในเครื อทั&งหมด
9. เลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภัณ ท์ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ งเป็ นผู ้เชี ยวชาญเพื อ
สิ งแวดล้อมทียังยืน สําหรับแผนกแม่บา้ น แผนกต้อนรับ และแผนกซักรี ด โดยพัฒนาระบบและ
ใช้ผลิตภัณท์ซกั ล้างสําหรับนํ&าเย็นในการซักเครื องแทนนํ&าร้อนเพือประหยัดพลังงาน
10. เปลี ยนระบบฆ่าเชื& อในสระว่ายนํ&าด้วยเกลื อคลอรี นแทนคลอรี นเพือลดการใช้สารเคมี ปั จจุบนั
ดําเนินการเสร็ จสิ& นมากกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมในเครื อทั&งหมด
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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รายงานด้ านสิงแวดล้ อม
ที

ตัวชีhวดั การดําเนินงาน

1

ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
(EN5)

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า

2

ปริ มาณการใช้พลังงานนํ&า (EN8)

ลดการใช้พลังงานนํ&า

3

การนําขยะไปฝังกลบ (EN22)

ลดปริ มาณขยะไปพื&นทีฝังกลบ

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

เป้าหมาย

การปฏิบัติ

> ลดการใช้พ ลัง งานงานไฟฟ้ าในทุ ก ประเภท
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายในระยะเวลา 5 ปี
นับแต่ ปี 2555 และแต่ละปี ลดได้ถึงร้อยละ 8
> ดําเนิ นการเปลียนหลอดไฟฟ้ าทุ กชนิ ดเป็ นแบบ
LED ร้ อยละ 100 ภายในระยะเวลา 5 ปี นับ แต่ ปี
2555

> ติ ด ตั&งระบบควบคุ ม แสงไฟฟ้ า
รวมทั& งระบบตรวจจั บ เมื อเปิ ด
ประตูและตั&งเวลาอัตโนมัติ

การกําหนดแนวปฏิบัติ

> เปลี ยนและติ ด ตั&ง หลอดไฟฟ้ า
ปั& มทํ า ความร้ อนสํ าหรั บนํ& าร้ อ น
ระบบโซล่าร์เซลล์สาํ หรับทํานํ&าร้อน
เครื องทําความร้อนใช้ก๊าซแอลพีจี
แทนนํ&ามันเชื& อเพลิ งดี เซลสําหรั บ
ทํานํ&าร้อน
> เป ลี ย น ม อ เต อ ร์ แ ล ะ ระ บ บ
ควบคุ ม หรื อ เปลี ยนอุ ป กรณ์ ต ั ว
ใหม่ สํ า หรั บ การซั ก อบรี ด ครั ว
ทําอาหารและลิฟท์
> อบรมและให้ ค วามรู ้ พ นั ก งาน
เพื อความเข้าใจถึ งหลักการในการ
ลดการใช้ พ ลั ง งานไฟ ฟ้ าและ
สามารถนํามาปฎิบตั ิได้
> ลดการใช้พลังงานงานนํ&าในทุกกิจกรรม การใช้ > ตรวจสอบความเสื อมโทรมของ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายในระยะเวลา 5 ปี ท่ อ ป ระ ป า ม าต รวั ด นํ& า แ ล ะ
นับแต่ ปี 2555 และแต่ละปี ลดได้ถึงปี ละร้อยละ 8 ดําเนิ นการเปลี ยนท่ อที ชํารุ ด หรื อ
แตกหัก
> เลือกใช้โถสุ ขภัณฑ์ ก๊อกนํ&า และ
ฝักบัวชําระแบบประหยัดนํ&า
> ใช้เกลือคลอรี นสําหรับสระว่ายนํ&า
> อบรมและให้ ค วามรู ้ พ นั ก งาน
เพือความเข้าใจถึ งหลักการในการ
ลดการใช้พลังงานนํ&าและสามารถ
นํามาปฎิบตั ิได้
> เลื อ ก ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ท์ อ นุ รั ก ษ์
พลัง งาน ตามมาตรฐาน ECOLAB
เพือสิ งแวดล้อม
> การจัดการกับขยะอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและลด > จั ด โปรแกรมรณรงค์ Reduce,
ปริ มาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรม Reuse and Recycle
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับ แต่ ปี 2555 และแต่ละปี
> จัดพื&นทีแยกประเภทของขยะ
ลดได้ร้อยละ 10
> นํ า ข ย ะ ป ร ะ เภ ท เปี ย ก เช่ น
เศษอาหาร ผัก ผลไม้นําไปหมัก
ทําปุ๋ ยอินทรี ย ์
> การจัด การการขนย้ายขยะเพื อ
ไปพื&นทีฝังกลบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
> ใช้ภาชนะและบรรจุ ภณ
ั ฑ์ทีเป็ น
มิ ต รต่ อ สิ งแวดล้อ มและสามารถ
ย่อ ยสลายทางชี ว ภาพได้ง่ าย เช่ น
ถุงพลาสติกทําจากแป้ งข้าวโพด
> อบรมและให้ ค วามรู ้ พ นั ก งาน
เพือความเข้าใจถึ งหลักการในการ
ลดปริ มาณขยะและสามารถนํามา
ปฏิบตั ิได้
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ความยัง ยืนทางสั งคม
ด้วยปณิ ธ านของท่านผูห้ ญิ งชนัตถ์ ปิ ยะอุ ย ผูก้ ่ อตั&ง ดุ สิตธานี และวิทยาลัยดุ สิตธานี ที เห็ นความสําคัญ
ของการพัฒนาสังคมทียังยืนด้วยการศึกษา ทําให้ ณ วันนี& บริ ษทั ดุ สิตธานี จํากัด (มหาชน) เป็ นเพียงบริ ษทั เดี ยว
ที บริ หารธุ รกิ จ โรงแรมและการศึ กษาควบคู่กนั และสร้ างบุ คลากรที มี คุ ณภาพเข้า สู่ สายอาชี พการโรงแรมและ
การบริ การด้วยความภูมิใจ นอกจากนี&บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาทัวไปเข้ามาฝึ กงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิต
เพือเพิมศักยภาพในการเรี ยนรู ้ อีกด้วย
พนัก งานเป็ นทรั พยากรสําคัญของการสร้ า งความเข้ม แข็ง และยังยืน ของสังคม ดังนั&น พนัก งานทุ กคน
จึงได้รับ การพัฒนาเพื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับ การเข้าร่ วมเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น โดยได้รับการพัฒ นา
ทัก ษะการทํา งาน และ ด้า นภาษาอัง กฤษ นอกจากนี& บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดหลัก สู ต ร Executive Trainee Program
เพือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเลื อนตําแหน่ งที สู งขึ& น หรื อเข้าทํางานในโรงแรมในเครื อทั&งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรื อแม้แต่บ ณ
ั ฑิ ตจบใหม่ที สนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management Trainee Program
เพื อเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี เพิ งจบการศึกษาและมีค วามสนใจในธุ รกิ จ บริ ก ารและโรงแรมเข้ารับการฝึ กงานโดยจะ
ได้รับ การฝึ กงานจากทุก หน่ ว ยงานหลัก ของบริ ษ ทั เพื อเรี ย นรู ้ ถึ ง การปฏิ บตั ิ งานในบริ ษ ทั แบบองค์รวม และ
สามารถเข้าทํางานกับบริ ษทั และโรงแรมในเครื อในฝ่ ายทีมีความถนัดและสนใจ
การมี ส่ ว นร่ ว มในสัง คมถื อ เป็ นอี ก ภารกิ จ หนึ งที สํา คัญ ซึ งบริ ษ ทั ได้จ ดั กิ จ กรรมและปฏิ บ ตั ิ ต่อ เนื อง
เป็ นประจําทุกปี อาทิ
- การจัดให้พนักงานบริ จาคโลหิ ตและมอบให้กบั สภากาชาดไทย
- การจัดกิจกรรมให้กบั เด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม
- การรณรงค์เรื องความสะอาดและทําความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม
- การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานโลก
การพัฒนาบุคลากร
บริ ษ ทั เล็ง เห็ น ว่า พนัก งานคือ ทรัพ ยากรที สํ า คัญ ขององค์ก ร การพัฒ นาศัก ยภาพพนัก งานถื อ เป็ น
นโยบายสําคัญ โดยบริ ษทั ได้อนุ มตั ิงบประมาณรายจ่ายร้ อยละ 3 จากยอดรวมเงิ นเดื อนทั&งปี ของแต่ละโรงแรม
เพือใช้ในการฝึ กอบรมพนักงานโรงแรมทุกคน และกําหนดให้แต่ละบุคคลต้องเข้ารับการฝึ กอบรมโดยแบ่งเป็ น
2 ภาค คือหลักสู ตรภาคบังคับตามตําแหน่ งทีบริ ษทั กําหนดขึ&น และตามสายอาชี พซึ งพนักงานสามารถออกไป
ฝึ กอบรมกับ สถาบัน ฝึ กอบรมเพื อพ ฒั นาตนเอง โดยการฝึ กอบรมถื อ เป็ นหนึ งในตัว ชี& ว ดั (KPIs – Key
Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเเต่ละคนซึ งจะมีการประเมินใน
ไตรมาสที 4 ของทุกปี
สํ า หรั บ พนัก งานแรกเข้า ทุ ก คน จะได้รั บ การอบรมหลัก สู ต รปฐมนิ เทศ ซึ งแบ่ ง เป็ น 3 หลัก สู ต รคื อ
หลัก สู ตรแรกเข้า ทํางานครบ 60 วัน และ 365 วัน ตามลําดับ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ให้พ นัก งานใหม่ ได้รับ ทราบ
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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ระเบียบปฏิ บ ตั ิในการทํางาน ข้อปฏิ บ ตั ิ นโยบายขององค์ก ร รวมทั&งความรู ้ เกี ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์แ ละสถานที ตั&ง
ของแต่ละโรงแรม เพือเตรี ยมความพร้อมทีจะเข้าร่ วมงานกับผูอ้ ืน
แผนฝึ กอบรมของพนักงานในแต่ ละระดับ
Type
Compulsory
Training

Grade 1-2
•
•
•
•
•
•
•

Grade 3

New Staff Orientation
Dusit Guest Experience
Module1
Performance Appraisal
Behavior-based interview
Professional Trainer
Handing Grievance
Maintain Discipline

•
•
•
•
•
•

Grade 4-5

Dusit Guest Experience
M. 1 & 2
Frontline Leadership
(Some modules)
Behavior-based
interview
Operational Trainer
Handling Grievance
Maintain Discipline

•
•
•
•
•
•

Career Training

•

Management courses
Related to individual
development plan

•

Management Courses
Related to individual
development plan

•

Competitive
Training

•
•
•
•

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

•
•

Presentation Skill
Training topics based on
business and functional
needs

•

•
•

Corrective
Training

•
•

•

Handling Complaint

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

•

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

•

Handling Complaint

•

สุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงที กําหนดให้โรงแรมต้องจัดฝึ กอบรมพนักงานในด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัย
ในทีทํางานและสถานประกอบการ ดังนั&นทุกโรงแรมในเครื อดุสิตได้จดั ให้พนักงานทีเกียวข้องได้รับการฝึ กอบรม
3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี&
1. หลักสู ตรเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับหัวหน้างาน
2. หลักสู ตรเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับผูบ้ ริ หาร
3. หลักสู ตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับคณะกรรมการ
ทั&งนี& ทุ กโรงแรมได้จดั ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน ทําหน้าทีสํารวจความปลอดภัย
การจัดทําข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน การวางระบบการรายงานสภาพ การทํางาน
ที ไม่ปลอดภัย การประเมิ นผลการดํา เนิ นงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการประชุ มการติดตามงาน
เป็ นต้น
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สั ดส่ วนพนักงานทัhงหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน ปี 2558 มีดังนีh
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื อโรงแรม
ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
ดุสิตธานี พัทยา
ดุสิตธานี หัวหิ น
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
ดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์
ดุสิตปริc นเซส โคราช
ดุสิตปริc นเซส เชียงใหม่

กรรมการ
13
11
7
7
10
7
7
7

พนักงาน
615
499
376
368
133
188
148
138

อัตราเฉลีย (%)
2.11
2.20
1.86
1.90
7.52
3.72
4.73
5.07

ความปลอดภัยด้ านสุ ขภาพและการทํางาน
เพื อให้พ นัก งานทํา งานอย่า งปลอดภัย และลดการสู ญ เสี ย ที อาจเกิ ด ขึ& น พนัก งานจะได้รับ การอบรม
เรื องการทํางานอย่างปลอดภัยอย่า งสมําเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัย ในการทํา งานได้มีก ารเก็บ ข้อมูล
สวัส ดิ ภ าพของพนัก งาน โดยแบ่ง เป็ น 3 ประเภท คื อ การบาดเจ็บ จากการทํา งาน วัน ทํา งานที สู ญ เสี ย และ
การขาดงาน ได้ดงั นี&
ที

ผลการดําเนิ นงานด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย

ปี
2557

1
2
3
4
5
6
7

จํานวนกรณี การเจ็บป่ วยจากการทํางาน (กรณี )
จํานวนกรณี การบาดเจ็บจากการทํางาน (กรณี )
จํานวนพนักงานเสี ยชีวติ จากการทํางาน (คน)
อัตราการบาดเจ็บจากการทํางาน ( injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัวโมง)
อัตราวันทํางานทีสู ญเสี ย (Lost Day Rate) (วันต่อ200,000 ชัวโมง)
อัตราการขาดงาน(Absent Rate) (วันต่อจํานวนวันทํางานของพนักงานทั&งหมด)
จํานวนพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม (คน)

0
32
0
1.09
8.85
0.24
2,535

2558
0
22
0
0.73
8.95
0.02
2,465

หมายเหตุ: 1. การบาดเจ็บจากการทํางาน เป็ นกรณี ทีพนักงานได้ รับบาดเจ็บจากการทํางานและต้ องหยุดงาน
อย่ างน้ อย 1 วันขึ นQ ไป โดยไม่ รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล
2. วันทํา งานที สู ญเสี ย คื อ จํา นวนวันที เสี ย ไปเนื องจากพนัก งานเจ็บ หรื อป่ วยจากการทํา งาน
โดยจะเริ มนับตัQงแต่ หยุดงานในวันถัดไป
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3. การขาดงาน คื อ จํานวนวันที พนักงานขาดงานด้ วยสาเหตุต่างๆ ทัQงที สืบเนื องจากการทํางาน
และนอกการทํางาน แต่ ไม่ รวมถึงวันหยุดตามประเพณี และการลาตามสิ ทธิ ต่างๆ
คอร์ รัปชั นและสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั และโรงแรมในเครื อสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนได้มีความรู ้ เกียวกับสิ ทธิ มนุ ษยชน
ขั&น พื& น ฐานและการต่อต้านการคอร์ รัป ชัน โดยได้กาํ หนดให้พ นัก งานทุก คนต้องผ่านการฝึ กอบรมเรื องสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนและการต่อต้า นการคอร์ รัป ชัน ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน ทุก คนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และวัฒ นธรรมที แตกต่างกัน ในแต่ล ะประเทศและเชื& อ ชาติที ดุ สิ ตเข้า ไปเกี ยวข้อง เคารพหลัก สิ ท ธิ
มนุ ษยชนสากลอย่างเคร่ งครัดตามหลักปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมทั&งไม่สนับสนุ นกิ จการทีละเมิด
หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล ในปี 2558 พนัก งานทุก คนของโรงแรมในเครื อได้ผ ่านการอบรมหลัก สู ตรต่อต้า น
การคอร์ รัปชันและสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ งมีระยะเวลาฝึ กอบรม 1 ชัวโมง บรรลุ ตามเป้ าหมายทีตั&งไว้ในปี ทีแล้ว
การให้ บริ การและความพึงพอใจจากลูกค้ า
TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence Hall of Fame: ในโอกาสครบรอบปี ที 5 ของเว็บไซต์ TripAdvisor
เว็บ ไซต์ด ัง กล่ า วได้มี ก ารจัด ตั&ง รางวัล แห่ ง เกี ย รติ ย ศ TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence Hall of Fame
เพือมอบรางวัลยอดเยียมแห่ งปี 2558 ให้ธุรกิจทีมีความเป็ นเลิศในด้านต่างๆ เป็ นการประกาศเกียรติภูมิและยกย่อง
เชิ ดชู ผูท้ ี ได้รับ รางวัลยอดเยียมต่อเนื องกันถึ ง 5 ปี โดยโรงแรมดุ สิ ตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์ ได้รับเกี ยรติ รับมอบ
รางวัลดังกล่าว และถือเป็ นรางวัลทียืนยันว่าโรงแรมในเครื อดุสิตมีการให้บริ การทีดีเลิศมาอย่างต่อเนือง และได้รับ
การยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด
TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence: เว็บไซต์ TripAdvisor ซึ งเป็ นเว็บไซต์ท่องเที ยวรายใหญ่ทีสุ ดของ
โลกได้ประกาศรางวัลโรงแรมยอดเยียมแห่ งปี 2558 (TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence) โดยรางวัล นี&
คัดเลื อกจากสายธุ รกิ จทีมีความเป็ นเลิ ศในการให้บริ การที พักแรมพร้อมห้องอาหารชั&นยอดทีได้รับผลคะแนนดี
เยียมในด้านต่างๆ จากนักเดินทางทัวโลก และคะแนนทีได้รับจะต้องไม่ตากว่
ํ าระดับ 4 ดาวจากทั&งหมด 5 ดาว ทั&งนี&
โรงแรมในเครื อดุสิตธานีจาํ นวน 11 โรงแรม ได้รับเกียรติรับมอบรางวัลดังกล่าว ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น โรงแรมดุ สิตธานี กระบี บีช รี สอร์ ท โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
โรงแรมดุสิตดี ทูเชี ยงใหม่ โรงแรมดุ สิตดีทู ภูเก็ต รี สอร์ ท โรงแรมดุสิตปริc นเซส เชี ยงใหม่ โรงแรมดุ สิตปริc นเซส
โคราช โรงแรมดุสิตปริc นเซส ศรี นคริ นทร์ และโรงแรมปทุมวัน ปริc นเซส
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World Luxury Hotels Award: รางวัล ระดับ โลกที มอบให้ ก ับ โรงแรมที มี ค วามป็ นเลิ ศ ในประเภทต่ างๆ โดย
โรงแรมทีได้รางวัลจะต้องได้รับการคัดเลื อกมาจากกลุ่มโรงแรมชั&นนําในหลากหลายประเภท ทีมีมาตรฐานการ
ให้บริ การทียอดเยียมรวมถึงสิ งอํานวยความสะดวกทีครบครัน และยังเป็ นการแสดงความยินดีกบั โรงแรมทีได้รับ
รางวัล ว่ า เป็ นโรมแรมที ได้รั บ การยอมรั บ ระดับ แนวหน้ า ที ได้ส่ ง มอบและเพิ มมาตรฐานการบริ ก ารอย่า ง
เหนื อชั&นในสายธุ รกิ จให้กบั ผูเ้ ข้าพัก การประกาศรางวัลในปี 2558 นี& ได้จดั เมือวันที 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม
ฮาร์ เบอร์ แกรนด์ เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีโรงแรมในเครื อดุ สิตได้รับรางวัล
ดังต่อไปนี&
•
•
•
•

Luxury Diplomatic Hotel 2015 - โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
Luxury Romantic Hotel 2015 - โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี
Luxury Business Hotel 2015 - โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
Luxury Boutique Hotel 2015 - โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี

ด้วยปรัชญาการให้บริ การของดุ สิตธานี ทีได้ปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้าทุ กท่านด้วยความอ่อนน้อมจริ งใจ สมําเสมอ ทําให้
โรงแรมในเครื อดุสิตธานี ซึงเป็ นโรงแรมสัญชาติไทย บริ หารด้วยคนไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล นับเป็ น
ความภาคภู มิ ใ จของคณะผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานดุ สิ ตธานี ทุ ก คน และจะร่ ว มกัน สร้ างความแข็ง แกร่ งและนํา
ดุสิตธานีให้ยนื อยูใ่ นระดับโรงแรมชั&นนําของโลกต่อไป
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ตัวบ่ งชีhการดําเนินงาน
ตัวชีhวดั

รายละเอียด
เศรษฐกิจ
EC5 ระดับมาตรฐานค่าจ้างโดยเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานค่าจ้างขั&นตําและค่าจ้างในท้องถิ น
ทีปฏิบตั ิงาน
สิ งแวดล้ อม
EN22 นํ&าหนักรวมของของเสี ยแบ่งตามประเภทและวิธีการกําจัด
EN5 การประหยัดพลังงานเนืองจากการอนุรักษ์และการปรับปรุ งทีมีประสิ ทธิ ภาพ
EN8 การใช้น& าํ ตามแหล่งกําเนิดนํ&า
สั งคม
SO3 อัตราส่ วนพนักงานทีได้รับการฝึ กอบรมเรื องนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและข้อปฏิบตั ิ
การปฏิบัติงานและการทํางานทีด ี
LA6 อัตราส่ วนร้ อยละของลูกจ้างทั&งหมดเป็ นตัวแทนในการจัดการสุ ขภาพของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ร่ วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่ วยตรวจสอบและให้คาํ แนะนําด้านอาชี วอนามัย
และโปรแกรมด้านความปลอดภัย และการฝึ กอบรมพนักงานทีเกียวข้องในเรื องการรักษา
ความปลอดภัย
LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคทีเกียวกับการทํางาน พนักงานสู ญเสี ยวันลา เนื องจากการเจ็บป่ วย
เกี ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน การขาดงาน และจํานวนอุ บตั ิ เหตุ ทีเกิ ดขึ& นเนื องจากการทํางาน
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า
LA10 การฝึ กอบรม ชัวโมงการฝึ กอบรมต่อปี แบ่งตามระดับของพนักงาน
สิ ทธิมนุษยชน
HR8 อัตราส่ วนร้ อยละของเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยที ได้รับการอบรมตามนโยบายของ
องค์กรหรื อวิธีการเกี ยวกับแง่มุมของสิ ทธิ มนุ ษยชนและในเรื องของการปฏิ บตั ิการรักษา
ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่ อผลิตภัณฑ์
PR5 การปฏิ บตั ิทีเกี ยวข้องต่อความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ารวมถึ งผลของการสํารวจการวัด
ความพึงพอใจของลูกค้า
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ยง
11.1 สรุ ปความเห็นคณะกรรมการเกีย วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารมีหน้าทีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึงระบบ
การควบคุมภายใน ซึ งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแล การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและระเบี ยบที เกี ยวข้อง และการบริ หารความเสี ยง ดังนั&น คณะกรรมการบริ ษ ัทจึ งได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบมี อาํ นาจและหน้าที ในการสอบทานให้บริ ษทั มี รายงานทางการเงิ นอย่างถู กต้องและเพี ยงพอ
สอบทานให้บริ ษ ทั มี ระบบควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายในที เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล สอบทานให้มีการ
ประเมิ นความเสี ยงและการบริ หารความเสี ยงที เหมาะสมและสอบทานให้ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกี ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั ทั&งนี& โดยมี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานหนึงของบริ ษทั ทําหน้าทีตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน การบริ หารความเสี ยง
และการกํากับดูแลกิจการ
ระบบการควบคุมภายในทีบริ ษทั ได้จดั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้บริ ษทั มีความมันใจอย่างสมเหตุสมผล
(Reasonable Assurance) ทีจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื อง ต่อไปนี&
− ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชือถือได้
− ได้มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง
− ทรัพย์สินของบริ ษทั มีอยูจ่ ริ งและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี
− การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั&งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั&งที 1/2559 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การ
ประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายใน โดยใช้แบบประเมิ นความเพี ยงพอของระบบการควบคุ มภายในซึ ง
รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี ยงทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกรอบแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั&ง 5 ส่ วนดังนี& (แบบประเมินดังกล่าวได้มีการขยายความ
แต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี ยง (Risk Assessment)
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
โดยประกอบกับข้อคิ ดเห็ นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามข้อมู ลจากฝ่ ายบริ หาร เห็ นว่าบริ ษ ทั
มีระบบการควบคุ มภายในทีเพียงพอ ถึ งแม้ว่าบริ ษทั อาจต้องมีการยกระดับปั จจัยควบคุ มตามหลักการย่อยบางส่ วนให้มี
ความครบถ้วนและชัดเจนมากขึ&น ส่ วนรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในไม่ปรากฏข้อบกพร่ องเกี ยวกับระบบควบคุ ม
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ภายในที เป็ นนัยสํ าคัญ นอกจากนี& ผูส้ อบบัญชี ภายนอกของบริ ษ ัทคื อ บริ ษ ัท เคพี เอ็ มจี ภู มิ ไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงิ นประจําปี 2558 ไม่ได้มีขอ้ สังเกตในข้อบกพร่ องที มีสาระสําคัญเกี ยวกับระบบควบคุ มภายใน
ทางด้านบัญชีการเงินของบริ ษทั
ฝ่ ายบริ หารมี ความเชื อมันตามสมควรว่า ระบบการควบคุ มภายในของบริ ษ ทั รั ดกุ มเพี ยงพอ และการจัดให้ มี
บุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนิ นการดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการป้ องกัน รักษาทรัพย์สินจากความเสี ยหายทีอาจ
เกิ ดขึ& นจากการใช้ หรื อการจําหน่ ายโดยไม่ ได้รับการอนุ ม ตั ิ และมี การติ ดตามดู แลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ย่อยว่า
สามารถป้ องกันทรัพย์สิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อันเกิ ดจากการที กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิ ชอบหรื อ
โดยไม่มีอาํ นาจอย่างเพียงพอ
ทั&งนี& ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั มี หน้าที และความรั บผิดชอบในการตรวจสอบประเมิ นผลอย่างอิ สระ
เกี ยวกับระบบควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี ยง และการกํากับดู แลกิ จการ รวมทั&งสอบทานให้บริ ษ ทั ปฏิ บ ตั ิ ตาม
กฎระเบี ยบของทางการโดยเฉพาะเรื องรายการที เกี ยวโยงกัน ฝ่ ายงานมี อตั ราบุ คลากรรวม 6 อัตรา โดยในปี ที ผ่านมา
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้จดั ทําแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของปี 2558 โดยโรงแรมขนาดใหญ่ทาํ การ
ตรวจปี ละ 1-2 ครั&ง และโรงแรมขนาดเล็กทําการตรวจปี ละ 1 ครั&ง แต่ละครั&งจะให้น& าํ หนักในด้านการตรวจสอบทางการเงิน
(Financial Audit) ค่อนข้างสู ง โดยครอบคลุมถึงวงจรรายได้ การรับเงินและนําฝาก การจัดซื& อและ การเบิกจ่ายสิ นค้าคงเหลือ
และการควบคุ ม ต้น ทุ น การปรั บ ปรุ งรายการบัญ ชี และทรั พ ย์สิ นถาวร เป็ นต้น ส่ วนที เหลื อเป็ นการสอบทาน
การดําเนิ นงาน (Operational Audit) รวมถึ งรายการทีเกี ยวโยงกันตามแนวข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และการปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมายที เกี ยวกับธุ รกิ จโรงแรมตามความเหมาะสม ส่ วนการตรวจสอบสํานักงานใหญ่ และบริ ษทั ย่อยต่างๆ นั&น
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ทาํ การตรวจสอบปี ละ 1 ครั&ง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงินเป็ นหลัก รวมถึงการสอบทานรายการที
เกียวโยงกันตามความเหมาะสม นอกจากนี&ฝ่ายงานได้พฒั นาเครื องมือการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาช่วยให้กระบวนการตรวจสอบ
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ&น โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านวิเคราะห์ งบกําไรขาดทุ นเปรี ยบเที ยบระหว่างเดื อนและแบ่งแยกเป็ น
หน่วยย่อยๆได้ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบบัญชี แยกประเภทสําคัญต่างๆได้หลากหลายรู ปแบบ วิเคราะห์พฤติกรรมการบันทึก
บัญชี ในแต่ละประเภทเอกสารสุ่ มเลื อกเอกสารเพือทดสอบการควบคุ ม เป็ นต้น ซึ งเครื องมือดังกล่าวจะช่วยวิเคราะห์และ
บ่งชี&ความผิดปกติของ การบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินได้
นอกจากนี& ตั&งแต่ปลายปี 2549 บริ ษทั ได้จดั ตั&งทีมงานบริ หารความเสี ยงขึ&นเพือนําผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
ของ PricewaterhouseCoopers FAS (“PwC”) ไปใช้ในการดําเนิ นกิ จกรรมการบริ หารความเสี ยงทั&งในระดับองค์กร และ
ระดับโรงแรม ซึ งจะช่วยเสริ มให้ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ&น ซึ งในปั จจุบนั ทีมงานบริ หาร
ความเสี ยงซึ งมีบุคลากรจํานวน 2 ตําแหน่ง ได้ทาํ หน้าทีให้คาํ ปรึ กษาและประเมินความเสี ยงของโรงแรมต่างๆ และรายงาน
ผลต่ อคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงเป็ นระยะ ซึ งถื อได้ว่ากระบวนการบริ หารความเสี ยงของบริ ษ ัทมี การพัฒนา
อย่างต่อเนือง
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11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทมี ีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
11.3 ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในปี 2544 ทีประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการแต่งตั&งนายวิจกั ษณ์ ธัมปราชญ์ ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั ตั&งแต่ วนั ที 2 มกราคม 2544 เนื องจากคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่านายวิจกั ษณ์ ธัมปราชญ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้โดยจบการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาการบัญชีมีความชํานาญ
และประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินหลายแห่ ง รวมทั&งงานด้านการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของสถาบันการเงิ นและบริ ษ ทั หลักทรั พย์เป็ นเวลาหลายปี เคยเข้ารั บการอบรมในหลักสู ตรที เกี ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน Value Added Business Control:
The Right Way to Manage Risk การตรวจสอบการดําเนิ นงาน การบริ หารความเสี ยงแบบทัวทั&งองค์กรการกํากับดูแล
กิ จการที ดี เป็ นต้น และมี ความเข้าใจในกิ จกรรมและการดําเนิ นงานของธุ รกิ จหลายประเภท จึ งเห็ นว่า มี ความ
เหมาะสมทีจะปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทั&งนี& การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั&ง ถอดถอน โยกย้าย ตลอดจนพิจารณาความดี ความชอบหัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุ ณสมบัติของ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
 หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริ ษทั มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั คือ นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn ทําหน้าที กํากับดู แลการปฏิ บตั ิ งานของ
บริ ษทั ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn มีคุณสมบัติปรากฏใน
เอกสารแนบ 3
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12.
12.1

รายการระหว่ างกัน
บริษัทและบริษัทย่ อยมีรายการระหว่ างกันกับบุคคลทีอ าจมีความขัดแย้ งระหว่ างปี 2557 และปี 2558 ดังต่ อไปนีh
ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
(ล้ านบาท)
บริษัท/บริษัทย่ อยทีท าํ รายการ
ลักษณะของรายการ
รายละเอียด เงือนไขราคา และความจําเป็ น
ปี 2557
ปี 2558
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
จัดพิมพ์ปฏิทินประจําปี และ 1.58 / 1.87 1.36 / 1.63 บริ ษทั ว่าจ้างให้ บ. แอคมี พริ นติ&งโดยใช้วิธีประกวดราคา
บ. แอคมี พริ นติ&ง ซึ งมีนางสิ นี
รายงานประจําปี ของบริ ษทั
แข่ ง ขัน กับ บริ ษ ัท อื น เพื อเปรี ย บเที ยบเงื อนไขและราคาที
เธี ยรประสิ ทธิn เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
เส น อมาโดยพิ จารณ าถึ งป ระโยชน์ สู งสุ ดแก่ บ ริ ษั ท
โดยผูเ้ กียวโยงไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการตัดสิ นใจ
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ บมจ. รายได้ ค่ า บริ หารโรงแรม - / 0.79
0.02 / 1.48 เงื อนไขราคา และค่ าบริ การ ในด้านการขายและการตลาด
เอ็ม บี เค ซึ งมีนายชนินทธ์ โทณวณิ ก
และอืนๆ
คิดในอัตราทีใกล้เคียงกับทีคิดกับโรงแรมอืน
และนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn เป็ นผูถ้ ือหุ น้
เงินปั นผลรับ
- / 13.42
- / 13.41
ตามราคาทีประกาศจ่าย
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
- / 0.09
- / 0.02
เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัวไป
บ. ปิ ยะศิริ ซึ งมีกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์
ปิ ยะอุย เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
รายได้จากการขายและการ 8.92 / 30.39 5.35 / 62.38 บ ริ ษั ท ทํ า สั ญ ญ าก ารจํ า ห น่ ายห้ องพั ก กั บ บ . เจที บี
(ประเทศไทย) เพื อดําเนิ นการจัดจําหน่ ายห้องพักโรงแรม
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซึ งมีนายชนินทธ์ ให้บริ การ และอืนๆ
โทณวณิ ก เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนทางธุ รกิจปกติ
และมีเงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัวไป
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ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
(ล้ านบาท)
รายละเอียด เงือนไขราคา และความจําเป็ น
บริษัท/บริษัทย่ อยทีท าํ รายการ
ลักษณะของรายการ
ปี 2557
ปี 2558
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
รายได้ จ าก ก ารขายแล ะ - / 1.29
- / 0.22
เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัวไป
ธนาคารกรุ งเทพ ซึ งมีนายชาตรี
การให้บริ การ
โสภณพนิช เป็ นประธานกรรมการ
เงินปั นผลรับ และดอกเบี&ยรับ
- / 0.52
- / 0.42
เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัวไป/ตามราคาทีประกาศจ่าย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและ - / 1.01
- / 1.63
เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัวไป
การบริ หาร
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
รายได้จากการขายและการ - / 0.03
- / 0.07
เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัวไป
บ. นิ วแอตแลนติก ซึ งมีกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ให้บริ การ
ปิ ยะอุย เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ บมจ. ค่าใช้จ่ายค่าเบี&ยประกันภัย
- / 0.34
0.01 / 1.42 เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัวไป
นวกิจประกันภัย ซึ งมีศาสตราจารย์หิรัญ
รดีศรี เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ย่อย และบุคคลเกียวโยง
ค่าเช่าบ้านพักพนักงาน
- / 0.09
-/เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัวไป
คณะกรรมการของบริ ษทั
ทีประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั&งที 2/2559 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็ นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื อนไข
เป็ นไปตามการค้าโดยปกติทวไป
ั
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12.2

รายการระหว่ างบริษัทกับบริษัทย่ อยในการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
นอกจากรายการทีเป็ นการทําธุ รกรรมตามปกติซึงได้เปิ ดเผยไว้ทีหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
นั&น บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการทํารายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับผูเ้ กี ยวข้อง ที เป็ นรายการที
ได้ ม าและจํา หน่ า ยไปซึ งสิ นทรั พ ย์ และ รายการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ที เข้ า เกณ ฑ์ ข อง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ เสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาก่ อ นนํ า เสนอแจ้ ง เพื อทราบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีการทํารายการที เกี ยวกับทรั พย์สินหรื อบริ การ และ รายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิ นแก่บริ ษทั ย่อยซึ งเป็ นรายการทางธุ รกิ จปกติ ทั&งนี& การให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น
แก่บ ริ ษ ทั ย่อ ยนั& น มี เ งื อนไขและค่า ตอบแทนในราคาตลาดและยุติ ธ รรม โดยสามารถสรุ ป ยอดการ
เปลี ยนแปลงของยอดคงเหลื อและยอดคงเหลื อของรายการกูย้ ืมได้ดงั นี&
บริษัทย่ อย

1. บ. ดุสิต ไชน่า
แคปปิ ตอล
12.3

ยอดเปลีย นแปลง
(ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
1.80
36.70
0.12
0.83

ยอดคงค้ าง
(ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
1.80
38.50
0.12
0.83

รายละเอียดของ
รายการ
บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั&น
ดอกเบี&ยรับของบริ ษทั

มาตรการหรือขัhนตอนการทํารายการระหว่ างกัน
ในการเข้าทํารายการระหว่างกันบริ ษทั กําหนดนโยบาย เงื อนไขของรายการระหว่างกันดังนี&
1. ราคาซื& อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงือนไขเป็ นไปตามการค้าปกติ
2. รายการเกี ยวโยงที เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ได้เสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดําเนิ นการตามขั&นตอนเพือความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่าวและเป็ นไปเพื อประโยชน์สู งสุ ด ของบริ ษ ทั แล้ว ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบจะทํา การ
สอบทานราคา หรื ออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที ของบริ ษทั และผูต้ รวจสอบภายในว่า
เป็ นราคาทีสมเหตุสมผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
3. บริ ษทั มีข& นั ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกันโดยดําเนิ นการเช่นเดียวกับการจัดซื& อ
จัดจ้างโดยทัวไปของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่มีส่วนได้เสี ยในรายการระหว่างกัน และไม่
มีส่วนในการอนุ มตั ิในเรื องดังกล่าว
4. ในการเข้า ทํา รายการระหว่า งกัน บริ ษ ทั ได้ป ฏิบ ตั ิต ามข้อ กํา หนดและกฎเกณฑ์ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด
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ทั&ง นี& คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ น เกี ยวกับ ความเหมาะสมของรายการและ
ราคา โดยให้ได้ราคาทียุติธรรม เพือเป็ นประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วยรายการที เกี ยวโยงกันและ/
หรื อ การได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ งสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นซึ งจะมี ก ารแก้ไ ขเพิ มเติ ม การ
ปฏิ บ ัติ ร วมถึ ง การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั ผูล้ งทุน ทัวไปและหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ ง
รวมถึ งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและมีการขออนุ มตั ิจากทีประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อทีประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนดไว้
12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ&นในอนาคตจะต้องเป็ นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น ซึ ง
รวมถึงรายการระหว่างกันกับ บ. แอคมี พริ นติ&ง และ บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์ และ/หรื อ บริ ษทั อืน ซึ ง
อาจมีความขัดแย้ง
12.5 เหตุผลทีบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งถือหุ้ นในบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม เกินกว่ าร้ อยละ 10 แทนการ
ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง
บริ ษทั ไม่มีบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทีถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการ
ถือหุ น้ ของบริ ษทั โดยตรง
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ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.ข้ อมูลทางการเงินทีส ํ าคัญ
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 ธันวาคม
สินทรัพย์

2556

(หน่วย : พันบาท)
2557

%
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั&นแก่บริ ษทั ย่อย
ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ทีถึงกําหนดภายในหนึงปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการเงินลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําเพือให้ได้สิทธิในการบริ หาร
โรงแรม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

%

%

161,398
209,361
24,776
-

3.66
4.75
0.56
-

179,870
207,891
23,898
1,800

4.20
4.85
0.56
0.04

189,995
219,593
22,342
38,500

4.64
5.37
0.55
0.94

74,067
29,250
498,852

1.68
0.66
11.31

74,067
1,589
489,115

1.73
0.03
11.41

74,067
1,767
546,264

1.81
0.04
13.35

322,422
944,153
29,830
1,229,203
210,028
832,658
240,717
58,354
42,225
-

7.31
21.40
0.68
27.86
4.76
18.87
5.46
1.32
0.96

337,485
1,001,353
29,830
1,229,203
194,766
722,058
166,650
52,923
33,188
25,270

7.88
23.37
0.70
28.69
4.55
16.85
3.89
1.23
0.77

241,662
1,091,352
29,830
1,229,203
179,838
577,022
92,583
43,172
32,614
25,270

5.91
26.67
0.73
30.04
4.39
14.10
2.26
1.05
0.80

3,127
3,912,717
4,411,569

0.07
88.69
100.00
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3,062
3,795,788
4,284,903

0.59
0.07
88.59
100.00

3,401
3,545,947
4,092,211

0.62
0.08
86.65
100.00
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งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 ธันวาคม (ต่อ)
2556
หนีสh ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสh ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั&น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อืน
หนี&สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ภาระหนี&สินจากการคํ&าประกัน
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ทีมีไว้เพือขาย
รอการรับรู ้
หนี&สินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสh ินหมุนเวียน
หนีสh ินไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี&สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสh ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสh ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื&อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว – ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัท
รวมหนีสh ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2557
%

%

%

610,700
246,666

13.84
5.59

593,000
236,930

13.84
5.53

390,000
245,785

9.53
6.01

699
74,129

0.02
1.68

86,308

2.01

-

-

6,904
17,690
956,788

0.16
0.40
21.69

6,904
22,055
945,197

0.16
0.52
22.06

22,744
658,529

0.55
16.09

96,297
19,259
115,556
1,072,344

2.18
0.44
2.62
24.31

99,713
17,308
117,021
1,062,218

2.33
0.40
2.73
24.79

112,932
19,337
132,269
790,798

2.76
0.47
3.23
19.32

850,000
1,643,000
16,950

19.27
37.24
0.38

850,000
1,643,000
16,950

19.84
38.34
0.40

850,000
1,643,000
16,950

20.77
40.15
0.41

85,000
598,737
145,538
3,339,225
4,411,569

1.93
13.57
3.30
75.69
100.00

85,000
470,147
157,588
3,222,685
4,284,903

1.98
10.97
3.68
75.21
100.00

85,000
598,159
108,304
3,301,413
4,092,211

2.08
14.62
2.65
80.68
100.00
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บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
2558

แบบ 56-1

งบกําไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556

2557
%

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารงาน
ดอกเบี&ยรับ
เงินปันผลรับ
กําไรจากการขายอุปกรณ์
รับรู ้กาํ ไรจากสิ นทรัพย์ทีมีไว้เพือขาย
รอการรับรู ้
รายได้อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ - ค่าเสื อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัhนพืนh ฐาน
- ส่ วนทีเ ป็ นของบริษัท (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย ถ่ วงนําh หนัก (หุ้น)

%

%

1,565,733
64,415
1,649
139,329
351

76.62
3.15
0.08
6.82
0.02

1,289,597
62,934
610
165,735
-

71.15
3.47
0.03
9.14
-

1,573,012
64,094
1,708
160,353
1,683

73.42
2.99
0.08
7.48
0.08

271,955
2,043,432

13.31
100.00

293,532
1,812,408

16.21
100.00

6,904
334,789
2,142,543

0.32
15.63
100.00

929,753

45.50

831,755

45.89

924,208

43.14

210,666
231,578
575,656
21,349
19,688
1,988,690
54,742
1,829
56,571

10.31
11.33
28.17
1.05
0.96
97.32
2.68
0.09
2.77

225,425
202,733
548,951
10
23,681
17,418
1,849,973
(37,565)
(6,025)
(43,590)

12.43
11.19
30.29
1.31
0.96
102.07
(2.07)
(0.33)
(2.40)

229,204
229,039
485,874
23,238
14,434
1,905,997
236,546
(15,023)
221.523

10.70
10.69
22.68
1.08
0.67
88.96
11.04
(0.70)
10.34

0.67
85,000,000

(0.51)
85,000,000
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(หน่วย: พันบาท)
2558

2.61
85,000,000

แบบ 56-1

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
กําไรสุ ทธิ (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน#
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
การเปลียนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรเบ็ดเสร็จอืน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
การปันส่ วนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั

170
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
2557
2558

56,571

(43,590)

221,523

51,429
(10,286)
41,143
97,714

15,062
(3,012)
12,050
(31,540)

(10,639)
(61,604)
14,449
(57,794)
163,729

97,714
97,714

(31,540)
(31,540)

163,729
163,729

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการขายเงินลงทุนเผือขาย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
รับรู ้กาํ ไรจากการขายทรัพย์สินทีมีไว้เพือขายรอการรับรู ้
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
กําไรจากการปิ ดกิจการของบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ภาระหนีสินจากการคําประกัน
หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
จ่ายคืนสํารองผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ จากกิจกรรมดําเนินงาน
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2557

(หน่วย : พันบาท)
2558

56,571

(43,590)

221,523

(1,649)
(139,329)
(19,260)
207,471
15,753
74,067
8,791
10,402
(1,829)
(351)
8,481
294
(71)
19,688

(610)
(165,735)
(4,932)
222,798
15,452
74,067
10,856
11,502
6,025
10
1,951
856
17,418

(1,708)
(160,353)
1,234
226,022
15,537
74,067
10,883
13,141
(43,882)
15,023
(1,684)
1,677
(6,904)
1
14,434

239,029

146,068

379,011

26,574
2,449
(20,219)
128

6,931
878
2,392
65

(12,537)
1,556
(179)
(339)

(15,685)
5,674
(7,301)
3,666
(3,660)
230,655
(10,079)
220,576

9,039
12,179
4,365
(1,951)
(8,087)
171,879
9,289
(10,663)
170,505

9,517
(86,308)
689
2,029
(10,561)
282,878
80
282,958

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม (ต่อ)
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี&ยรับ
เงินสดจ่ายเพือเงินให้กยู้ มื ระยะสั&นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซื&อหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือซื&อหุน้ กิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการปิ ดบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือซื&ออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื&ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื&อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ จาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั&นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั&นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนหนี&สินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบี&ย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จกรรมจัดหาเงินยบเท่าเงินสดเพิมขึ&นสุทธิ
เงิจากกิ
นสดและรายการเที
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

172
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
2557

2558

1,649
51,441
87,888
(50,079)
(3,750)
5,071,

598
(1,800)
50,267
24,999
90,469
(57,200)
-,

1,228
(36,700)
48,997
29,000
82,357
78,100
(90,000)
-,

(262)
1,908
(233,599)
(7,134)
(146,867)

(196)
1,078
(133,844)
(5,424)
(31,053)

(608)
2,275
(83,808)
(1,133)
29,708

564,200
(530,400)
(284)
(19,644)
(85,000)
(71,128)
2,581
158,817

455,500
(473,200)
(699)
(17,581)
(85,000)
(120,980)
18,472
161,398

258,000
(461,000)
(14,541)
(85,000)
(302,541)
10,125
179,870

161,398

179,870

189,995

แบบ 56-1

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที 31 ธันวาคม
สินทรัพย์

2556

2557
%

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั&น
ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อืน
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ทีถึงกําหนดภายในหนึงปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนเผือขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื เงินระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําเพือให้ได้สิทธิในการบริ หาร
โรงแรม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

%

%

847,646
62,140
469,824
88,970

9.19
0.67
5.10
0.96

859,760
150,579
426,457
84,750

9.54
1.67
4.73
0.94

714,228
380,180
475,026
79,618

7.60
4.05
5.05
0.85

105,621
59,321
1,633,522

1.14
0.64
17.70

105,769
53,946
1,681,261

1.17
0.60
18.65

109,073
58,936
1,817,061

1.16
0.63
19.34

1,499
358,584
1,310,214
71,477
273,462
5,049,902
311,692
70,037
129,147
-

0.02
3.89
14.20
0.77
2.97
54.73
3.38
0.76
1.40

1,956
375,197
1,311,945
56,720
259,856
4,876,981
224,773
70,702
110,106
25,270

0.02
4.16
14.56
0.63
2.88
54.11
2.50
0.79
1.22

2,176
356,441
1,404,715
52,518
39,553
246,500
5,107,900
154,276
61,766
100,952
25,270

0.02
3.80
14.95
0.56
0.42
2.63
54.36
1.64
0.66
1.07

16,975
7,592,989
9,226,511

0.18
82.30
100.00
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บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
2558

17,624
7,331,130
9,012,391

0.28
0.20
81.35
100.00

26,548
7,578,615
9,395,676

0.27
0.28
80.66
100.00

แบบ 56-1

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที 31 ธันวาคม (ต่อ)
(หน่วย : พันบาท)
หนีสh ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2556

2557
%

หนีสh ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั&น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อืน
หนี&สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีครบกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะสั&นจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าทีครบกําหนด
ภายในหนึงปี
ภาระหนี&สินจากการคํ&าประกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ทีมีไว้เพือขาย
รอการรับรู ้
หนี&สินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสh ินหมุนเวียน
หนีสh ินไม่ หมุนเวียน
หนี&สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ภาระหนี&สินจากการลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี&สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี&สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสh ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสh ิน

%

%

662,700
967,654

7.18
10.49

639,000
998,634

7.09
11.08

538,000
962,429

5.73
10.24

772

0.01

935

0.01

1,152

0.01

185,195
13,106

2.01
0.14

241,068
4,609

2.67
0.05

324,375
5,046

3.45
0.05

25,433
74,129
9,370

0.28
0.80
0.10

25,433
86,309
597

0.28
0.96
0.01

25,433
2,262

0.28
0.02

6,904
49,782
1,995,045

0.07
0.54
21.62

6,904
47,366
2,050,855

0.08
0.53
22.76

61,114
1,919,811

0.65
20.43

1,091,913
660,709
172,875
13,785
24,311
1,963,593
3,958,638

11.84
7.16
1.88
0.15
0.26
21.29
42.91

3,975
900,391
635,276
174,893
12,531
22,360
1,749,426
3,800,281

0.04
9.99
7.05
1.94
0.14
0.25
19.41
42.17

3,107
1,177,113
36,109
609,843
205,752
20,055
19,421
2,071,400
3,991,211

0.03
12.53
0.39
6.49
2.19
0.21
0.21
22.05
42.48
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2558

แบบ 56-1

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที 31 ธันวาคม (ต่อ)
หนีสh ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)

2556
%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หัก หุน้ ทุนซื&อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื&อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
สํารองอืน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสh ินและส่ วนขอผู้ถือหุ้น

2558
%

850,000
(15,740)
1,643,000
18,366

9.21
(0.17)
17.81
0.20

850,000
(15,740)
1,643,000
18,366

9.43
(0.17)
18.23
0.20

850,000
(15,740)
1,643,000
18,366

9.05
(0.17)
17.49
0.20

85,000
269,784
15,740
1,489,818
174,430
4,530,398
737,475
5,267,873
9,226,511

0.92
2.92
0.17
16.15
1.89
49.10
7.99
57.09
100.00

85,000
315,887
15,740
1,342,696
188,338
4,443,287
768,823
5,212,110
9,012,391

0.94
3.51
0.17
14.90
2.09
49.30
8.53
57.83
100.00

85,000
366,376
15,740
1,394,120
236,341
4,593,203
811,262
5,404,465
9,395,676

0.90
3.90
0.17
14.84
2.51
48.89
8.63
57.52
100.00
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(หน่วย : พันบาท)
2557
%

แบบ 56-1

งบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(หน่วย :พันบาท)
2556

2557
%

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารงาน
ดอกเบี&ยรับ
เงินปันผลรับ
รับรู ้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
กําไรจากการขายอุปกรณ์
รับรู ้กาํ ไรจากการสิ นทรัพย์ทีมีไว้เพือขาย
รอการรับรู ้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ - ค่าเสื อมและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเ ป็ นของบริษัท
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัhนพืนh ฐาน
- ส่ วนทีเ ป็ นของบริษัท (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย ถ่ วงนําh หนัก (หุ้น)

%

%

4,909,706
64,588
9,386
13,333
25,433
1,444

92.10
1.21
0.17
0.25
0.48
0.03

4,675,480
116,110
8,430
14,720
25,433
-

90.35
2.25
0.16
0.29
0.49
-

4,895,150
124,119
12,962
14,451
25,433
2,653

91.16
2.31
0.24
0.27
0.47
0.05

91,035
215,920
5,330,845

1.71
4.05
100.00

74,694
259,832
5,174,699

1.44
5.02
100.00

6,904
40,625
247,293
5,369,590

0.13
0.76
4.61
100.00

2,924,474
559,173
383,971
1,130,479
39,853
70,916
5,108,866
221,979
(24,353)
197,626
(33,921)

54.86
10.49
7.20
21.21

56.10
11.95
7.63
21.46
0.10
0.84
1.24
99.32
0.68
(0.43)
0.25
(0.65)

2,901,951
643,922
387,966
1,048,736
45,112
49,395
5,077,082
292,508
(39,407)
253,101
(53,912)

54.04
11.99
7.23
19.53

0.75
1.33
95.84
4.16
(0.46)
3.70
(0.63)

2,902,863
618,382
394,778
1,110,268
5,122
43,417
64,436
5,139,266
35,433
(22,183)
13,250
(33,895)

0.84
0.92
94.55
5.45
(0.74)
4.71
(1.00)

163,705

3.07

(20,645)

(0.40)

199,189

3.71

1.94
84,528,500

(0.24)
84,528,500
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2558

2.36
84,528,500

แบบ 56-1

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(หน่วย :พันบาท)
2556
กําไรสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ
การเปลียนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
การปันส่ วนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
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2557

2558

197,626

13,250

253,101

67,035
59,437

3,303
16,612

118,940
(18,755)

(2,939)
(10,664)
112,869
310,495

7,498
(5,572)
21,841)
35,091

(16,415)
7,317
91,087)
344,188

240,976
69,519
310,495

(2,112)
37,203)
35,091

234,298
109,890
344,188

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดรวมของบริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสาํ หรับปี
รายการปรับปรุ ง
รายได้จากการตัดจําหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
ดอกเบี&ยรับ
เงินปันผลรับ
หนี&สูญและหนี&สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
รับรู ้กาํ ไรจากการขายทรัพย์สินทีมีไว้เพือขายรอการรับรู ้
ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการปิ ดกิจการของบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี&สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึ&น) ลดลง
ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี&สินดําเนินงานเพิมขึ&น (ลดลง)
เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อืน
ภาระหนี&สินจากการคํ&าประกัน
หนี&สินหมุนเวียนอืน
หนี&สินไม่หมุนเวียนอืน
จ่ายคืนสํารองผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ จากกิจกรรมดําเนินงาน
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2556

(หน่วย: พันบาท)
2557
2558

197,626

13,250

253,101

(25,433)
(9,386)
(13,333)
5,951
588,114
103,754
10,911
12,350
29,852
(91,035)
(1,444)
29,533
(3,879)
294
(71)
70,917
24,353
929,074

(25,433)
(8,430)
(14,720)
(7,459)
647,029
105,337
14,769
203
31,214
(74,694)
5,122
44,824
(5,317)
238
64,436
22,183
812,552

(25,433)
(12,962)
(14,451)
8,802
673,756
106,471
15,278
16,611
28,826
(40,625)
(6,904)
(2,654)
4,345
1
49,395
39,407
1,092,964

(30,613)
(3,568)
(22,057)
(1,498)

72,359
4,203
(39,326)
(655)

(31,786)
7,347
(936)
(8,810)

53,217
5,674
(19,146)
3,530
(15,095)
899,518
4,854
(52,511)
851,861

22,436
12,180
617
20,960
(21,515)
883,811
11,335
(31,980)
863,166

(79,784)
(86,308)
12,118
(2,939)
(15,896)
885,970
2,425
(25,158)
863,237

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดรวมของบริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี&ยรับ
เงินสดจ่ายเพือเงินลงทุนระยะสั&น
เงินสดจ่ายเพือเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้อง
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้เพิมขึ&น
เงินปันผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายชําระค่าหุน้ บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือชําระค่าหุน้ ของการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพือชําระค่าหุน้ บริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพือซื&ออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื&ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื&อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั&นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั&นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั&นจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระคืนหนี&สินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายดอกเบี&ย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ จาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
จกรรมจัดหาเงินยบเท่าเงินสดเพิมขึ&น (ลดลง) สุทธิ
เงิจากกิ
นสดและรายการเที
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ&นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม
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2556

(หน่วย: พันบาท)
2557
2558

7,840
9,996
(121)
12,000
13,333
87,888
(46,757)
(186)
5,007
(541,113)
(9,868)
(461,981)

8,437
(88,439)
(457)
24,999
14,720
90,469
(28,370)
(283)
337
(511,500)
(12,932)
(18,265)
(521,284)

8,183
(229,601)
(36,363)
(221)
29,000
14,451
82,357
(60,830)
(122,768)
(544)
3,903
(675,295)
(5,884)
(31,589)
(1,025,201)

653,989
(644,712)
(493)
(150,233)
(67,800)
(88,115)
(297,364)
92,517
748,756
6,373
847,646

489,500
(513,200)
(8,515)
(772)
50,134
(191,698)
(68,750)
(90,855)
(334,156)
7,726
847,646
4,388
859,760

421,000
(522,000)
(1,090)
515,847
(258,001)
(49,572)
(91,002)
15,182
(146,782)
859,760
1,250
714,228

แบบ 56-1
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี&การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี&เฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี&
ระยะเวลาชําระหนี&
ระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสด

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

งบการเงินรวม
ปี 2556 ปี 2557
0.82
0.82
0.66
0.63
0.43
0.43
16.40
16.62
22.26
21.96
33.04
33.42
11.05
10.92
12.90
15.21
28.30
24.00
5.00
8.89

ปี 2558
0.95
0.62
0.43
20.29
17.99
35.31
10.34
18.49
19.74
8.59

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
0.52
0.52
0.83
0.39
0.41
0.68
0.24
0.18
0.35
20.17
18.03
23.21
18.10
20.25
15.73
35.76
34.18
39.97
10.21
10.68
9.13
18.96
18.48
19.58
19.25
19.75
18.64
9.05
11.18
6.21

งบการเงินรวม
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
29.05
24.69 27.56
3.07 (0.40)
3.71
3.68 (0.46)
4.41

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
27.16
18.02
26.67
2.77
(2.41)
10.34
1.70
(1.33)
6.79

งบการเงินรวม
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
3.10
1.00
3.57
14.10
11.98 16.64
0.58
0.57
0.58

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
1.65
(0.48)
5.95
26.44
19.87
55.34
0.46
0.42
0.51

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตรากําไรขั&นต้น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)

%
%
%

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

%
%
เท่า
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แบบ 56-1
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี&สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี&ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ต่ อหุ้น
มูลค่าหุน้
มูลค่าตามบัญชี
กําไรต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้

เท่า
เท่า
%

งบการเงินรวม
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
0.75
0.73
0.74
12.01
13.40
17.48
51.63 (409.44)
42.44

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
0.32
0.33
0.24
11.20
9.79
19.60
150.25 (195.00)
38.37

บาท
บาท
บาท
บาท

งบการเงินรวม
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
10.00
10.00 10.00
53.60
52.57 54.34
1.94
(0.24)
2.36
1.00
1.00
1.20

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
10.00
10.00
10.00
39.29
37.91
38.84
0.67
(0.51)
2.61
1.00
1.00
1.20

%
%
%
%
%

งบการเงินรวม
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
8.42 (4.77)
4.70
3.12
1.08
0.70
9.28 (0.62)
(4.54)
(26.44) (112.61) 1,064.83
1.61 (2.32)
4.25

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
3.44 (17.64)
21.98
3.78
(7.30)
9.10
7.59
(6.88)
(4.73)
(64.25) (177.05) 608.20
0.40
(2.87)
(4.50)

อัตราส่ วนการเติบโต

อัตราส่วนการขาย
อัตราส่วนต้นทุนขาย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
อัตราส่วนกําไรสุทธิ
อัตราส่วนสิ นทรัพย์รวม
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
14.1 ภาพรวมผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย นแปลงทีส ํ าคัญ
ภาพรวมผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย นแปลงทีส ํ าคัญ
ในปี 2558 ธุ รกิจการท่องเทียวนับเป็ นธุ รกิจทีสร้างรายได้หลักเข้าประเทศ โดยมีนกั ท่องเทียวทีเดิน
ทางเข้าประเทศเพิ มขึ& น ในอัต ราร้ อยละ 20 ซึ งเป็ นการเพิ มขึ& น จากนัก ท่ องเที ยวในแถบเอเซี ย ร้ อยละ 36
โดยเฉพาะนัก ท่ องเที ยวชาวจี น ที เพิ มขึ& น ในอัตราที สู งมากเมื อเที ยบกับ ชาติ อืน แต่ สํ าหรั บ นัก ท่ องเที ยว
ชาวยุโรปจะลดลงร้อยละ 9 โดยเฉพาะนักท่องเทียวจากรัสเซี ย จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
รวมถึ งเศรษฐกิ จทัวโลกยังคงฟื& นตัว ช้า ส่ งผลต่ อธุ รกิ จโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมประเภทรี ส อร์ ท เช่ น
ทีมัลดีฟส์ ภูเก็ต เป็ นต้น
จากการทีมีนกั ท่องเทียวชาวจีน และเอเซี ยเข้ามาทดแทนลูกค้าชาวยุโรปและรัสเซี ย ทําให้อตั ราการ
เข้าพักสู งขึ& น แต่ด้วยพฤติ กรรมการท่องเที ยวที แตกต่างกันส่ งผลให้รายได้เฉลี ยต่อห้องลดลง นอกจากนี&
เมือวันที 17 สิ งหาคม 2558 เกิดเหตุการณ์ ระเบิดทีราชประสงค์ ส่ งผลถึ งการชะลอตัวของนักท่องเทียวจาก
นโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิ จ และการส่ งเสริ มการท่องเที ยวของรั ฐบาล ประกอบกับเป็ นช่ วงฤดู กาลการ
ท่องเที ยว (high Season) ทําให้ รายได้ธุรกิ จโรงแรมในไตรมาสที 4 เพิมขึ&น ทําให้ผลประกอบการโดยรวม
ของบริ ษทั ในปี 2558 ดีข& ึนเมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
นอกเหนื อจากปั จจัยภายนอกทีส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จของบริ ษทั แล้วยังมีปัจจัยภายในทีก่อให้เกิ ด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเสื อมราคา เนื องจากธุ รกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาวมีความจําเป็ น
จะต้องปรับปรุ งตกแต่งโรงแรมเพื อรั กษาระดับมาตรฐานของโรงแรมไม่ว่าจะเป็ นการปรับ ปรุ งครั&งใหญ่
(Major Renovation) หรื อการปรับปรุ งบางส่ วน (Touchup Renovation) ในทุกๆ ปี ส่ งผลให้มีค่าเสื อมราคา
ปี ละกว่า 600 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน ค่าบํารุ งรักษาต่างๆ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือใช้ใน
กิ จการของบริ ษ ทั ทั&งในส่ วนของกิ จการโรงแรมและการบริ ห ารการศึ กษา และการทําการตลาด เพือให้
สามารถรองรั บ การขยายตัว ในอนาคต ค่ า ใช้จ่ ายดัง กล่ าวเป็ นค่ าใช้จ่ ายคงที ที ส่ ง ผลต่ อ ผลประกอบการ
นอกจากนี& บริ ษ ัท มี ค วามจําเป็ นจะต้องเพิ มช่ องทางการจําหน่ ายไม่ ว่าการทําสั ญ ญาการขายผ่านระบบ
อิน เตอร์ เน็ ตกับเครื อข่ายต่างๆ (on line travel agent) การตั&งตัวแทนสํานักงานขายในต่างประเทศเพือเป็ น
ตัวแทนโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้บริ ษทั หรื อแม้แต่การเป็ นพันธมิตรทางการค้ากับ PHG ซึ งเป็ นส่ วนหนึ ง
ของค่าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั นอกจากนี& บ ริ ษทั มี โครงการขยายธุ รกิ จการรั บบริ หารโรงแรมอย่าง
ต่อเนื องเพื อให้ บ รรลุ เป้ าหมายที วางไว้ จําเป็ นจะต้องมี ค่ าใช้จ่ายในด้านการพัฒ นา และศึ ก ษาโครงการ
รวมทั&งค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรทีรองรับการขยายตัวของบริ ษทั สําหรับปี 2558 บริ ษทั หมดภาระคํ&าประกัน
การจ่ า ยค่ า เช่ า กับ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ทธิ ก ารเช่ า ดุ สิ ตธานี ในขณะที ปี 2557 ได้ จ่ า ย
ค่าคํ&าประกันดังกล่าวไปจํานวน 86.31 ล้านบาท
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จากการทีบริ ษทั ได้เล็งเห็ นถึงศักยภาพ และโอกาสการขยายธุ รกิจไปยังประเทศจีน ซึ งเป็ นการเพิม
เครื อข่ายและช่องทางจําหน่ายให้มากขึ&น โดยลงทุนใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
ซึ งรับบริ หารโรงแรมในจีน แต่ดว้ ยเป็ นปี ที 2 ของการดําเนิ นการ ซึ งยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึง
ส่ งผลขาดทุนทีกระทบกับงบการเงินจํานวน 41.23 ล้านบาท หากในอนาคตโรงแรมทีรับบริ หารเพิมมากขึ&น
ตามเป้ าหมาย บริ ษทั จะสามารถสร้ างกําไรได้ในอนาคต นอกจากนี& จากการเปิ ดดําเนิ นการกิ จการโรงเรี ยน
การโรงแรมภายใต้บ. ดุ สิตธานี การโรงแรมศึกษาในวันที 14 กันยายน 2558 เป็ นการเปิ ดการเรี ยนการสอน
เป็ นปี แรกทําให้มีผลขาดทุนจํานวน 28.14 ล้านบาท
วิเคราะห์ ผลการดําเนินการ
สําหรั บปี สิ& นสุ ดวัน ที 31 ธันวาคม 2558 ในไตรมาส1 มี การปรั บ ปรุ งข้อมูล ทางการเงิ นเพือให้
สอดคล้อ งกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 11 โดยบริ ษ ทั ได้จ ดั ประเภทเงิ น ลงทุ น ใน
กิ จ การที ควบคุ ม ร่ ว มกัน ใหม่เป็ นการร่ ว มค้า ส่ ง ผลให้ก ลุ่ ม บริ ษ ทั ได้เปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
สําหรั บเงิ นลงทุ นในการร่ วมค้าจากวิธีรวมตามสัดส่ วนเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย ได้แก่ บ. เลอ กอร์ ดอง เบลอ
ดุ ส ิ ต Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. แล ะ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. จึ ง มี
ผลกระทบต่อการรั บ รู ้ สิ นทรั พ ย์ หนี& สิ น และกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จของกลุ่ มบริ ษทั และในไตรมาส 3
มี ก ารลงทุ น เพิ มใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. โดยบริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ ง จํา นวน 1,925,000
หุ ้นคิ ดเป็ นร้ อยละ 5 ทําให้สัดส่ วนการถื อหุ ้นเพิมขึ& นจากร้ อยละ 55 เป็ นร้ อยละ 60
ในปี 2557 ได้มีการปรั บปรุ งงบการเงิ นเพือให้สอดคล้องกับปี 2558 ด้วยแล้ว
ในปี 2558 ผลการดํา เนิ น งานมี ก ารเปลี ยนแปลงสํา คัญ เกิ ด จากรายได้ที เพิ มขึ& น จากปี ก่ อนของ
โรงแรมดุ สิ ตธานี กรุ ง เทพ เพิ มขึ& น หลัง จากได้รับ ผลกระทบจากความไม่ส งบทางการเมื อ งในปี ก่ อ น
และโรงแรมดุ สิตธานี มะนิ ลา หลังจากการปรั บปรุ งห้องพักในส่ วนแรก แล้วเสร็ จร้ อยละ 90 เมื อเดื อน
ธัน วาคม 2558 ในขณะที โรงแรมดุ สิ ต ธานี ลากูน ่ า ภูเ ก็ต ได้รั บ ผลกระทบจากการชะลอตัว ของ
นักท่องเที ยวยุโรปและรั สเซี ยที เป็ นตลาดหลัก ทําให้โรงแรมมีรายได้ลดลง
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 199.19 ล้านบาทเพิมขึ&นจากปี
ก่อนจํานวน 219.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 110.36 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ของกิจการโรงแรมเพิมขึ&น
198.78 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.62
ผลประกอบการสําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 เปรี ยบเทียบกับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2557 สรุ ปได้ดงั นี&
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รายได้
บริ ษ ทั มี รายได้รวม 5,369.59 ล้านบาท เพิ มขึ& น จากปี ก่ อน 194.89 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.77
ประกอบด้วย
รายได้ แบ่ งตามสายธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
ณสิ& นปี 2558 บริ ษทั มีโรงแรมที เป็ นเจ้าของจํานวน 10 แห่ ง โดยแบ่งเป็ นในประเทศ 8 แห่ งและ
ต่างประเทศ 2 แห่ง
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
2557
2558
ผลต่ าง
%
รายได้
- ธุ รกิจโรงแรมในไทย
1,695.25 1,988.02
292.77 +17.27%
- ธุ รกิจโรงแรมในไทยภายใต้กองทุนรวม
1,081.24 1,050.56
-30.68 -2.84%
-ธุ รกิจโรงแรมในต่างประเทศ
1,460.15 1,409.01
-51.14 -3.50%
รวม
4,236.64 4,447.59
210.95
4.98%
อัตราการเข้ าพัก อัตราค่ าห้ องพักโดยเฉลีย และรายได้ เฉลีย ต่ อห้ อง (ในประเทศไทย)
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ผลประกอบการธุรกิจโรงแรม
ธุ รกิจโรงแรมเป็ นธุ รกิจทีมีรายได้หลักของบริ ษทั โดยมีรายได้ประมาณร้อยละ 85 ของรายได้รวม
ในปี 2558 มีรายได้รวมจากกิจการโรงแรมเพิมขึ&นร้อยละ 5 ประกอบด้วย
โรงแรมในประเทศไทย รายได้เติบโตขึ&นในอัตราร้ อยละ 17 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จากการฟื& นตัวของ อุตสหกรรมท่องเทียวในประเทศไทย ซึ งส่ วนใหญ่มาจากนักท่องเที ยวจี นร้ อยละ 17
ญีปุ่ นร้อยละ 13 และ นักท่องเทียวชาวไทยร้อยละ 23
โรงแรมภายใต้กองทุนรวม มีรายได้ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 2.8 ส่ วนใหญ่จากโรงแรมดุสิตธานี
ลากูน่า ภูเก็ต เนื องจากนักท่องเทียวยุโรปลดลงอย่างต่อเนื องตั&งแต่ตน้ ปี 2558 โดยเฉพาะ ชาวรัสเซี ยลดลง
ร้อยละ 38 ชาวอังกฤษลดลงร้อยละ 17 นอกจากนี&ยงั มีกลุ่มออสเตรเลีย นักท่องเทียวลดลงกว่าร้อยละ 39
สําหรับอัตราการเข้าพัก (Occupancy) ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 74 เพิมขึ&นจากปี 2557 ร้อยละ 7 เกิด
จากโรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพ มี อตั ราการเข้าเพิมขึ& น ในอัตราร้ อยละ 30 ส่ วนอัตราค่ าห้องพักถัวเฉลี ย
(Average Room Rate) ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อย เกิดจากกลยุทธ์ปรับลดราคาเพือดึงดูดการเข้าพักให้เพิมขึ&น
และรายได้เฉลียต่อห้อง (Rev Par) สู งกว่าปี 2557 เนืองจากอัตราการเข้าพักทีเพิมขึ&นจากเกือบทุกโรงแรม
อัตราการเข้ าพัก อัตราค่ าห้ องพักโดยเฉลีย และรายได้ เฉลีย ต่ อห้ อง (ในต่ างประเทศ)

185
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โรงแรมในต่ า งประเทศ มี รายได้ล ดลงในอัต ราร้ อ ยละ 3.5 เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
เนื องจากโรงแรมดุสิตธานี มะนิ ลา มีการปิ ดปรับปรุ งตกแต่งโรงแรมครั&งใหญ่ท& งั ห้องพัก และห้องอาหาร
ขณะทีโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ แม้จะมีอตั ราการเข้าพักของชาวจีนทีเพิมขึ&นมากกว่าร้อยละ 30 ในปี 2558
แต่ตลาดยุโรปกลับหดตัว โดยเฉพาะลดลงอย่างมากจากนักท่องเทียวรัสเซี ยร้อยละ 60 นักท่องเทียวเยอรมัน
ร้อยละ 67 และนักท่องเทียวญีปุ่ นร้อยละ 35
อัตราการเข้าพักเฉลียลดลง เนื องจากโรงแรมดุ สิตธานี มะนิ ลา มีการปิ ดปรับปรุ งตกแต่งโรงแรม
ครั&งใหญ่ ท าํ ให้มีห้องพัก ไม่ เพี ยงพอกับ ความต้องการ แต่อตั ราค่าห้องพักถัวเฉลี ยเพิ มจากปี 2557 จาก
ห้องพักทีปรับปรุ งเสร็ จเรี ยบร้อยและทยอยเปิ ดให้บริ การด้วยราคาค่าห้องพักทีสู งขึ&น จึงทําให้รายได้เฉลี ย
ต่อห้อง (Rev Par) สู งกว่าปี 2557 เล็กน้อย
แต่ดว้ ยธุ รกิจโรงแรมมีตน้ ทุนผันแปร และต้นทุนคงที ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน และค่าเสื อมราคา
จํานวนสู ง ทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรขั&นต้นในอัตราร้อยละ 27.56 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การ และ
กําไรก่อนดอกเบี&ยจ่ายและภาษีเงินได้จากธุ รกิจโรงแรมในปี 2558 มีอตั ราร้อยละ 6 ของรายได้ ซึ งสู งกว่าปี
ก่อนทีมีกาํ ไรเพียงร้อยละ 2 ของรายได้
อย่างไรก็ตามธุ รกิ จโรงแรมเป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดแนวทางการพัฒ นา
ช่ องทางการขายเพื อสามารถสร้ างรายได้ให้เพิมขึ& น การให้บ ริ ก ารเป็ นหัวใจสําคัญ ต่อธุ รกิ จการบริ การ
บริ ษทั จึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาบุคคลากร รวมทั&งการบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพควบคู่ไปด้วย
ธุรกิจการศึกษา
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
2557
2558
ผลต่ าง
%
รายได้
- ธุ รกิจการศึกษา
433.51
462.92
29.41
6.78
รวม
433.51
462.92
29.41
6.78
สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ การศึ ก ษาประกอบด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ดุ สิ ตธานี โรงเรี ยนสอนประกอบอาหาร
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต และเปิ ดดําเนิ นการอี กแห่ งในปลายปี นี& คือโรงเรี ยนดุ สิตธานี การโรงแรม ที เปิ ด
สอนด้านการให้บริ การในกิจการโรงแรม นอกจากนี& ยงั มีรายได้จากการรับบริ หารด้านการศึกษาโดยบริ ษทั
มีรายได้จากการบริ หารการศึกษา Lycyum ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และค่า Licensing Fee จาก Yayasan ซึ งเป็ น
สถาบันการศึกษาในบาหลี อินโดนีเซี ย
ธุ รกิจการศึกษานับเป็ นเป็ นจุดแข็งอีกธุ รกิจหนึ งของบริ ษทั และสามารถสร้างผลกําไรให้กบั บริ ษทั
ถึงแม้วา่ จะมีรายได้เพียงร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริ ษทั แต่สามารถสร้างกําไรให้บริ ษทั 114 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 23 ของกําไรรวมของบริ ษทั
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ผลประกอบการของธุ รกิจการศึกษาสําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้เพิมขึ&นจากปี
ก่อนกว่า 29 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6 เป็ นส่ วนของวิทยาลัยดุสิตธานี จํานวน 21 ล้านบาท และบริ ษทั
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมค้า สอนการประกอบอาหารจํานวน 4 ล้านบาท บริ ษทั ดุสิตธานี
การโรงแรมศึกษา จํานวน 1 ล้านบาท และรายได้จากการรับบริ หารการศึกษาในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพิมขึ&น
จํานวน 3 ล้านบาท แต่เมือหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้วบริ ษทั มีกาํ ไรจากธุ รกิจการศึกษาในอัตราร้อยละ 20
ของรายได้ เพิมขึ&นจากปี ก่อนในอัตราร้อยละ 9
ธุรกิจอืน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
2557
2558
ผลต่ าง
%
ธุรกิจอืน
- ธุ รกิจรับบริ หารโรงแรม
116.11
124.12
8.01
6.90
- อืนๆ
388.44
334.97
(53.47)
-13.77
รวม
504.55
459.09
(45.46)
9.01
รายได้ รวม
5,174.70 5,369.59
194.89
3.77
- ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้เพิมขึ&นจากปี ก่อนกว่า 8.01 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 6.90 ส่ วนใหญ่เกิดจาก โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ โรงแรม Dusit D2 Nairobi และโรงแรมใหม่ 2 แห่ ง
คือ โรงแรม dusitD2 Phuket Resort ทีเปิ ดดําเนิ นการเมือ กุมภาพันธ์ 2557 และโรงแรมดุสิตธานี กระบี บีช
รี สอร์ ท เปิ ดดําเนินการเมือ กรกฏาคม 2558 ปั จจุบนั บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดทีใช้เป็ นช่องทางการ
จําหน่ าย การโฆษณาประชาสั มพัน ธ์ ค่ อนข้างสู งรายได้จากการบริ ห ารด้านการตลาดยังไม่ เพี ยงพอกับ
ค่าใช้จ่าย จากการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายการขยายธุ รกิจการบริ หาร หากบริ ษทั มีรายได้จากโรงแรมที
รับบริ หารเพิมขึ&นและเป็ นไปตามเป้ าหมายบริ ษทั จะสามารถเฉลี ยค่าใช้จ่ายไปยังโรงแรมทีเพิมขึ&น ทําให้
ต้นทุนทางด้านการตลาดมีอตั ราส่ วนทีลดลงได้ อีกทั&งสามารถเพิมกําไรจากการรับบริ หารเนื องจากบริ ษทั
ได้จดั เตรี ยมระบบสารสนเทศ และอืนๆ เพือรองรับการขยายตัวไว้ล่วงหน้าแล้ว
- อืน ๆ
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้ลดลงจากปี ก่อนกว่า 53.47 ล้านบาท ประกอบด้วย
- รายได้จากอาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี เพิมขึ&นจากปี ก่อน 2.88 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรสุ ท ธิ จากเงิ นลงทุ น ตามวิธีส่ วนได้เสี ย จากกองทุ น รวม จํานวน 53.71 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 38.48 ล้านบาท
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- กําไรจากอัตราแลกเปลียน รายได้ค่าบริ การทางเทคนิคในโครงการโรงแรมต่างๆ และรายได้อืนๆ
ของโรงแรมลดลง และการเปลียนแปลงวิธีการเรี ยกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายทางการตลาดของโรงแรมต่างๆ
ทีรับบริ หารโดยให้โรงแรมนั&นๆ ดําเนินการโดยตรงกับบริ ษทั คู่คา้
บริ ษ ทั มี ค ่า ใช้จ ่า ยในการบริ ห ารส่ ว นกลางสุ ท ธิ จ าํ นวน 168 ล้า นบาทลดลงจากปี ก่ อ น
ร้ อยละ 33 เนื องจากมี ก ารควบคุ ม ค่า ใช้จ่าย และในปี 2557 บริ ษ ทั มี ก ารจ่า ยค่า คํ&าประกัน ค่า เช่ า ให้ก บั
กองทุ นรวม ซึ งในปี 2558 บริ ษทั หมดภาระคํ&าประกันดังกล่าวแล้ว
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษัท
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
2557
2558
ผลต่ าง
%
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
4,675.48 4,895.15
219.67
4.70
รายได้อืน
499.22
474.44
(24.78)
(4.96)
รวมรายได้
5,174.70 5,369.59
194.89
3.77
กํ า ไร (ขาดทุ น ) ก่ อ นดอกเบีh ย ภาษี เงิ น ได้
753.24 1,017.98
264.74
35.15
และค่ าเสื อมราคา (EBITDA)
% จากรายได้ รวม
14.56
18.96
ค่าเสื อมราคา ดอกเบี&ยจ่าย ภาษีเงินได้
739.99
764.87
24.89
3.25
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
13.25
253.10
239.85
94.77
กําไรสุ ทธิ ส่วนที เป็ นของส่ วนได้เสี ยที ไม่มี
33.89
53.91
20.02
37.13
อํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเ ป็ นของบริษัท
(20.64)
199.19
219.83
110.36
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
(บาท)
(0.24)
2.36
2.60
110.36
บริ ษทั มี กาํ ไรก่ อนหัก ดอกเบี& ยจ่าย ภาษี เงิ น ได้ และค่าเสื อมราคา (EBITDA) จํา นวน 1,017.98
ล้า นบาท เพิ มขึ& น จากปี ก่ อ นจํา นวน 264.74 ล้า นบาทคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.15 ส่ ว นใหญ่เป็ นผลมาจาก
โรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพ จํานวน 154.74 ล้านบาท
สํา หรั บ ปี สิ& น สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2558 มี ด อกเบี& ย จ่า ย ภาษี เงิ น ได้ ค่า เสื อมราคา (รวมส่ ว น
ต้น ทุ น บริ ก ารและค่า ใช้จ่า ย) จํา นวน 777.84 ล้า นบาทเพิ มขึ& น จากปี ก่ อ น 29.42 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่
เพิมขึ& นจากค่าเสื อมราคาหลังจากการปรั บ ปรุ งตกแต่ง สิ นทรั พย์จากการเสื อมสภาพ และการปรั บปรุ ง
ให้โรงแรมมี ภ าพลัก ษณ์ ข องโรงแรมระดับ 5 ดาว และมี ด อกเบี& ย จ่า ยลดลงจากปี ก่ อ นจํา นวน 15.04
ล้านบาท
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เมื อหักดอกเบี& ยจ่าย ภาษี เงิ น ได้ ค่าเสื อมราคา แล้ว บริ ษ ทั มี กาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 253.10 ล้านบาท
หัก กํา ไรส่ ว นที เป็ นของส่ ว นได้เสี ย ที ไม่มี อาํ นาจควบคุ ม จํานวน 53.91 ล้านบาท ทํา ให้มี กาํ ไรสุ ท ธิ ใ น
ส่ ว นที เป็ นของบริ ษ ทั จํา นวน 199.19 ล้า นบาท คิ ด เป็ นอัต ราการทํา กํา ไรเพิ มขึ& น ร้ อ ยละ 3.71
เปรี ยบเที ยบกับปี ก่ อนมี อตั ราผลขาดทุ นร้ อยละ 0.39 สรุ ปได้ดงั นี&
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงิน
กําไรขั&นต้นเพิมขึ&น
195.04
รายได้ อนื เพิม ขึนh
8.01
- รายได้ค่าบริ หารงานรับ
9.55
- กําไรจากการอุปกรณ์ รับรู ้กาํ ไรจากสิ นทรัพยทีมีไว้เพือขายรอการรับรู ้
รายได้ อนื ลดลง
(46.86)
- รายได้อืนๆ ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เงินปั นผล
ค่ าใช้ จ่ายเพิม ขึนh
(1.70)
- ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่ าใช้ จ่ายลดลง
19.57
- ดอกเบี&ยจ่ายสุ ทธิ
68.34
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
5.12
- ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ภาษีเงินได้เพิมขึ&นจากปี 2557
(17.22)
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิมขึ&น
(20.02)
กําไรสุ ทธิเพิม ขึนh
219.83
วิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น รวมของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย ณวัน ที 31ธัน วาคม 2558 เปรี ย บเที ย บ
กับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ดังนี&
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
ผลต่ าง
%
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
1,681.26
1,817.06
135.80
8.08
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
7,331.13
7,578.62
247.49
3.38
รวมสิ นทรัพย์
9,012.39
9,395.68
383.29
4.25
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รายการ
หนี&สินหมุนเวียน
หนี&สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสh ิ น
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมหนีสh ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2557
2,050.85
1,749.43
3,800.28
4,443.29
5,212.11
9,012.39

31 ธ.ค. 2558
1,919.81
2,071.40
3,991.21
4,593.20
5,404.47
9,395.68

ผลต่ าง
(131.04)
321.97
190.93
149.91
192.36
383.29

%
(6.39)
18.40
5.02
3.37
3.69
4.25

สิ นทรั พย์ รวม จํานวน 9,395.68 ล้านบาท เพิมขึ& น 383.29 ล้านบาท ประกอบด้วย
การเพิมขึ& นของสิ นทรั พย์ จํานวน 496.67 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
- เงิ น สดและรายการเที ย บเท่า เงิ น สดและเงิ น ลงทุ น ระยะสั&น เพิ มขึ& น จํา นวน 84.07 ล้า นบาท
จากผลประกอบการของกลุ่ มบริ ษทั ที ดี ข& ึน
- ลู ก หนี& ก ารค้า และลู ก หนี& อื นเพิ มขึ& น จํา นวน 48.57 ล้า นบาท จากลู ก หนี& อื น-ค่า บริ ห ารและ
ค่า บริ ก ารอื นๆ สุ ท ธิ 15.39 ล้า นบาท ลู ก หนี& อื นๆ 3.10 ล้า นบาท ค่า ใช้จ่า ยล่ ว งหน้า 12.80 ล้า นบาท
เงิ น ทดรองจ่า ย 25.59 ล้า นบาท เงิ น มัด จํา 8.23 ล้า บบาท ดอกเบี& ย ค้า งรั บ และอื นๆ 7.10 ล้า นบาท
ในขณะที ลู กหนี& การค้า-สุ ทธิ ลดลง 23.64 ล้านบาท
- สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นอื น เพิ มขึ& น จํา นวน 4.99 ล้า นบาท เป็ นการเพิ มขึ& น ของลู ก หนี&
ภาษี มูลค่าเพิม
- เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ ว มเพิ มขึ& น จํา นวน 92.77 ล้า นบาท เนื องจากมี ก ารลงทุ น เพิ มโดย
บริ ษ ทั ย่อยในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ 122.77 ล้านบาท รั บ รู ้ ส่ วนแบ่งกํา ไรสุ ท ธิ ข องเงิ น ลงทุ น ตามวิธี ส่ ว น
ได้เสี ยในระหว่างปี 52.36 ล้านบาท และเงิ นปั นผลรั บ 82.36 ล้านบาท
- เงิ นให้กู้ยืมระยะยาวแก่ กิจการทีเกี ยวข้องกันเพิมขึ&น จํานวน 39.55 ล้านบาท จากการที บริ ษทั
ดุ สิตไชน่ า แคปปิ ตอล ให้ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. กู้ยืมเงิ น
- ที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ ละอสัง หาริ ม ทรั พ ย์เพื อการลงทุ น เพิ มขึ& น จํา นวน 217.56 ล้า น
บาท ส่ วนใหญ่เกิ ด จากการปรั บ ปรุ ง ตกแต่ง โรงแรม 891.32 ล้า นบาท (โดยเฉพาะที โรงแรมดุ สิ ตธานี
มะนิ ล า 319.56 ล้า นบาท และบ. ดุ สิ ต ธานี ก ารโรงแรมศึ ก ษา 176.61 ล้า นบาท ซึ งได้เปิ ดการศึ ก ษา
แล้วในเดื อนกันยายน 2558) และค่าเสื อมราคาตามอายุการใช้งานในระหว่างปี 673.76 ล้านบาท
- สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ห มุ น เวีย นอื นเพิ มขึ& น จํา นวน 9.16 ล้า นบาท ได้แ ก่ เงิ น มัด จํา ค่า เช่ า ที ดิ น และ
อาคารของ บริ ษทั ดุ สิตธานี การโรงแรมศึ กษา จํากัด 7.20 ล้านบาท และอื นๆ 1.96 ล้านบาท
การลดลงของสิ นทรั พย์ จํานวน 113.38 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
- สิ นค้าคงเหลื อลดลง จํานวน 5.13 ล้านบาท บริ ษทั มี การสํารองสิ นค้าตามความจําเป็ น
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- เงิ น ลงทุ น เผื อขายลดลง จํา นวน 18.76 ล้า นบาท เกิ ด จากมูล ค่า ยุติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์
เผือขายมี มูลค่าลดลง
- เงิ นลงทุ นในการร่ วมค้าลดลง จํานวน 4.20 ล้านบาท เกิ ดจากการส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิ ของเงิ น
ลงทุ น ตามวิธี ส่ ว นได้เ สี ย 24.38 ล้า นบาท กํา ไรจากอัต ราแลกเปลี ยนในการแปลงค่า หน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ 0.42 ล้านบาท และรายได้เงิ นปั นผล 29.00 ล้านบาท
- ค่า เช่ า ที ดิ น และอาคารจ่า ยล่ ว งหน้า ลดลง จํา นวน 67.19 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่เ กิ ด จากการ
ตัดจําหน่ ายตามอายุสัญญา 106.47 ล้านบาท ในขณะที มี การจ่ายค่าเช่ าล่ วงหน้าเพิมในระหว่างปี 31.59
ล้านบาท และ กําไรจากอัตราแลกเปลี ยนในการแปลงค่าหน่ วยงานต่างประเทศ 7.69 ล้านบาท
- สิ น ทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตนอื นลดลง จํา นวน 8.94 ล้า นบาทเกิ ด จากการลงทุ น ในซอฟแวร์ เพิมขึ& น
6.34 ล้านบาท และค่าตัดจําหน่ าย 15.28 ล้านบาท
- สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ล ดลง จํา นวน 9.16 ล้า นบาท เนื องจากการลดลงของ
ผลขาดทุ นสะสมทางภาษี
หนีhสินรวม มี จาํ นวน 3,991.21 ล้านบาท เพิมขึ& นจํานวน 190.93 ล้านบาท ประกอบด้วย
การเพิมขึ& นของหนี& สิน จํานวน 446.33 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
- เงิ น กู ้ย ืม ระยะยาวที ถึ ง กํา หนดชํา ระภายในหนึ งปี และเงิ น กู ้ย ืม ระยะยาวเพิ มขึ& น จํา นวน
360.03 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยมี การกู้ยืมเพิมขึ& นเพือการตกแต่งโรงแรมและโรงเรี ยน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิมขึ& น จํานวน 30.86 ล้านบาท ตามข้อสมมติ หลักในการ
ประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- ภาระหนี& สิ น จากการลงทุ น ในการร่ ว มค้า เพิ มขึ& น จํา นวน 36.11 ล้า นบาท จากการรั บ รู ้ ผ ล
ขาดทุ นเกิ นทุ นใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
- หนี& สินเงิ นได้รอการตัดบัญชี เพิมขึ& น จํานวน 7.52 ล้านบาท
- หนี& สินหมุ นเวียนอื นๆ และหนี& สินไม่หมุ นเวียนอื นๆ เพิมขึ& น จํานวน 11.81 ล้านบาท
การลดลงของหนี& สิน จํานวน 255.40 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
- เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั&นลดลง จํานวน 100.55 ล้านบาท เนื องจากกลุ่ มบริ ษทั มี
ผลประกอบการดี ข& ึ นจึ งคื นชําระเงิ นกู้ยืมระยะสั&นที เกิ นความจําเป็ น
- เจ้า หนี& ก ารค้า และเจ้า หนี& อื นลดลง จํา นวน 36.21 ล้า นบาท เนื องจากเจ้า หนี& ก ารค้า ลดลง
11.19 ล้า นบาท เจ้าหนี& อืนๆ ลดลง 44.56 ล้า นบาท รายได้รับ ล่ ว งหน้า -วิท ยาลัย ดุ สิ ตธานี ลดลง 5.26
ล้านบาท และ อื นๆ ลดลง 17.11 ล้านบาท ในขณะที เจ้าหนี& ค่าจัดหาสิ นทรั พย์ เพิ มขึ& น 7.08 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิมขึ& น 25.48 ล้านบาท และ เงิ นมัดจํารั บ เพิมขึ& น 9.35 ล้านบาท
- ภาระหนี& สิ น จากการคํ&า ประกัน ลดลง จํา นวน 86.31 ล้า นบาท จากการจ่า ยคํ&า ประกัน ค่า เช่ า
ให้แก่ กองทุ นรวมและบริ ษทั ได้ถอนภาระประกันดังกล่ าวแล้วในปี ปั จจุ บนั
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- กํา ไรจากการขายสิ น ทรั พ ย์ที มี ไ ว้เพื อขายรอการรั บ รู ้ ล ดลง จํา นวน 6.90 ล้านบาท เนื องจาก
ได้มีการรั บรู ้ เป็ นรายได้ในงวดนี& จากการถอนภาระประกันกองทุ นรวม
- รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าลดลง จํานวน 25.43 ล้านบาท จากการรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาเช่า
ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั มี จาํ นวน 4,593.20 ล้า นบาท เพิ มขึ& น 149.92 ล้า นบาท จากกํา ไร
จากการดํา เนิ น งาน 199.19 ล้า นบาท ผลขาดทุ น จากการวัด มูล ค่า เงิ น ลงทุ น เผื อขาย (มูล ค่า ราคา
ยุติธ รรม) 14.90 ล้า นบาท ผลต่า งจากอัตราแลกเปลี ยนจากการแปลงค่า หน่ ว ยงานต่า งประเทศ 62.90
ล้านบาท ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํา หรั บ โครงการผลประโยชน์
พนัก งาน – สุ ท ธิ จ ากภาษี เ งิ น ได้ 12.89 ล้า นบาท การได้ม าซึ งส่ ว นได้เ สี ย ที ไม่มี อาํ นาจควบคุ ม โดย
อํานาจควบคุ ม ไม่เปลี ยนแปลง 0.62 ล้านบาท และเงิ นปั นผลจ่ายของบริ ษ ทั 85.00 ล้านบาท ส่ วนที เป็ น
ของส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม จํานวน 811.26 ล้านบาท เพิมขึ& น 42.44 ล้านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 อัตราส่ วนหนี& สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น เท่ากับ 0.74 ต่อ 1 หากไม่รวม
รายได้ค่าเช่ ารั บ ล่ วงหน้าจํานวน 635.28 ล้านบาท อัตราส่ ว นหนี& สิน ต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเท่ากับ 0.62 ต่อ
1 และส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั ใหญ่เ ท่า กับ 4,594.00 ล้า นบาท มี ม ูล ค่า ตามบัญ ชี (Book Value)
เท่ากับ 54.34 บาทต่อหุ ้น
วิเคราะห์ กระแสเงินสด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา ดังต่อไปนี&
หน่วย : ล้านบาท
2556
2557
2558
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้จากกิจกรรมดําเนินงาน
851.86
863.17
863.24
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(461.98) (521.28) (1,025.20)
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (297.36) (334.16)
15.18
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ
6.37
4.39
1.25
กระแสเงินสดสุ ทธิ เพิมขึน (ลดลง)
98.89
12.12 (145.53)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดเปรี ยบเทียบสําหรับปี 2557 กับปี 2558 ได้ดงั นี&
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน สําหรับปี 2558 จํานวน 863.24 ล้านบาทใกล้เคียง
กับปี ก่อน เกิดจากกําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี&สินดําเนิ นงานเพิมขึ&น
280.41 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เพิมขึ&นจากกําไรสําหรับปี ได้เพิมขึ&นจากปี ก่อน 239.85 ล้านบาท หนี& สูญและหนี&
สงสัยจะสู ญ 16.26 ล้านบาท ค่าเสื อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 26.71 ล้านบาทขาดทุ นจากการตัดจําหน่ าย
ภาษีเงินได้หักณทีจ่าย 16.41 ล้านบาท แต่ลดลงจากส่ วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย 34.07
ล้านบาท จากกองทุนรวมและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศ กําไรจากการขายอุปกรณ์ 7.78 ล้านบาท การรับรู ้
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กําไรจากการขายทรั พ ย์สิ น ที มี ไ ว้เพื อขายรอการรั บ รู ้ ข องกองทุ น รวมเมื อปลายปี 2553 จํา นวน 6.90
ล้านบาท บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีการคืนเงินกูบ้ างส่ วน ทําให้ดอกเบี&ยจ่ายลดลงดอกเบี&ยจ่าย 15.04 ล้านบาท
และขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ โรงแรมและอืนๆ 40.40 ล้านบาท เมือรวมกับสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน
ลู ก หนี& การค้า และลู ก หนี& อื นเพิ มขึ& น 104.15 ล้า นบาท สิ น ค้า คงเหลื อ ลดลง 3.14 ล้านบาท สิ น ทรั พ ย์
หมุ น เวียนอื นลดลง 38.39 ล้านบาท สิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนอื นเพิมขึ& น 8.16 ล้านบาท และลดลงจากเจ้าหนี&
การค้าและเจ้าหนี&อืน 102.22 ล้านบาท ภาระหนี& สินจากการคํ&าประกันค่าเช่าให้กบั กองทุนรวม 98.49 ล้านบาท
หนี& สินไม่หมุนเวียน 23.90 ล้านบาท แต่เพิมขึ&นจากหนี& สินหมุนเวียนอืน 11.50 ล้านบาท และจ่ายคืนสํารอง
ผลประโยชน์พนักงาน 5.62 ล้านบาท รวมเงิ นสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าลดลง 8.91 ล้านบาทและ
จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 6.82 ล้านบาท
กระแสเงิน สดสุ ท ธิ ใช้ ไ ปในกิจ กรรมลงทุน สําหรับปี 2558 จํา นวน 1,025.20 ล้า นบาทเพิ มขึ& น
จากปี ก่อน 503.92 ล้านบาท ส่ ว นใหญ่เพิ มขึ& น จากการจ่า ยเพือเงิ น ลงทุ น ระยะสั&น 141.16 ล้า นบาทส่ วน
ใหญ่มาจากวิทยาลัยดุ สิตธานี เงินสดจ่า ยเพื อเงิ น ให้กู้ยืม ระยะสั& น แก่ กิ จ การที เกี ยวข้อ ง 36.36 ล้า นบาท
โ ด ย บ . ดุ ส ิ ต ไ ช น่ า แ ค ป ปิ ต อ ล ใ ห ้ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. กู ้ย ืม
เงิ นปั นผลรั บจากบริ ษทั ร่ ว ม 8.11 ล้านบาท เงิ นสดจ่ายชําระค่าหุ ้น บริ ษ ทั ย่อย 60.83 ล้านบาท จากการ
ลงทุ นเพิมใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. จํานวน 1,925,000 หุ ้นคิ ดเป็ นร้ อยละ 5 เงิ นสดจ่า ย
เพือชําระค่าหุ ้นบริ ษทั ร่ วม 122.77 ล้านบาท จากการที Philippine Hoteliers, Inc. ลงทุ นใน Philippine
Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. ร้ อยละ 40 จ่า ยค่า เช่ าที ดิ น และอาคาร
จ่า ยล่ ว งหน้า ของโรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดี ฟ ส์ 13.32 ล้า นบาท เงิ น สดจ่า ยสุ ท ธิ จ ากการขายเพื อซื& อ
อุ ป กรณ์ 160.23 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่เ ป็ นการปรั บ ปรุ ง และตกแต่ง โรงแรมดุ สิ ต ธานี มะนิ ล า และ
โรงเรี ย นการโรงแรมดุ สิ ตธานี ในขณะทีเงิ นสดจ่ายเพือชําระค่าหุ ้นของการร่ วมค้า 28.37 ล้านบาท และ
ในปี ก่อนมีเงินปั นผลรับจากการร่ วมค้า 4.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพือซื& อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนและอืนๆ
6.49 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ ม าจากกิจ กรรมจัด หาเงินสําหรับปี 2558 จํานวน 15.18 ล้านบาทเพิ มขึ& น
จากปี ก่อ น 349.34 ล้า นบาท เพิ มขึ& น จากเงิ น สดรับ จากเงิ น กูย้ ืม ระยะยาว 465.71 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่
Philippine Hoteliers, Inc. กูย้ ืม เพื อใช้ป รับ ปรุ ง และตกแต่ง โรงแรม เงิ น สดจ่า ยชําระคืน เงิ น กูย้ ืม ระยะ
สั&นจากบริ ษทั ทีเกี ยวข้องกัน 8.51 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี&ยลดลง 19.18 ล้านบาท และใช้ไปในการจ่าย
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 66.30 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นของ DMS Property Investment Pvt. Ltd.
(DMS) จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั&นจากสถาบันการเงิน 8.80 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั&น
จากสถาบันการเงินลดลง 68.50 ล้านบาท
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14.2 ความสามารถในการทํากําไร
ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมามีดงั นี&
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ (ROE)

ร้อยละ
ร้อยละ

2556
3.01
3.68

2557
(0.40)
(0.46)

2558
3.71
4.41

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร ในปี 2558 มีอตั รากําไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 3.71 ของ
รายได้ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) เท่ากับร้ อยละ 4.41 เพิมขึ&นจากปี ก่อน เนื องจากปี 2558 บริ ษทั มี
กํา ไรสุ ท ธิ 199.19 ล้า นบาท เพิ มขึ& นจากปี ก่ อ นจํา นวน 219.84 ล้ า นบาท เป็ นผลให้ อ ัต ราส่ ว นแสดง
ความสามารถในการหากํา ไรในปี 2558 เพิ มขึ& น เนื องจากในปี 2558 นั ก ท่ อ งเที ยวเริ มกลับ เข้า มาใน
ประเทศไทย ส่ วนใหญ่เป็ นนักท่องเทียวจากชาวจีนและชาวเอเซี ย แต่นกั ท่องเทียวยุโรป และรัสเซี ยทีเป็ น
ตลาดหลัก ยังคงลดลงต่อเนื องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิ จของแต่ละประเทศ รวมถึ งเศรษฐกิ จทัวโลก
ยัง คงฟื& นตัว ช้า และบริ ษ ัท มี การควบคุ มต้น ทุ น และค่า ใช้จ ่า ยในขายและในการบริ ห ารอย่า งต่อ เนื อง
จึงส่ งผลบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เพิมขึ& น และความสามารถในการหากําไรให้ผลตอบแทนแก่ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตรา
ร้ อยละ 4.41 เพิมขึ&นจาก 2 ปี ก่อน
ส่ ว นหนี& สิ น ในปี 2558 เพิ มขึ& น จากปี ก่อ นกว่า 190 ล้า นบาท จากกู ย้ ืม เงิ น 360.03 ล้า นบาท
(Philippine Hoteliers, Inc. จํา นวน 393.69 ล้า นบาท และบ. ดุ สิ ต ธานี ก ารโรงแรมศึก ษา 116.20
ล้านบาท ในขณะที DMS property Investment Pvt. Ltd. มีการจ่ายชําระเงิ นกูย้ ืม 149.86 ล้านบาท
นอกจากนั&น บริ ษทั มี การจ่ายเงิ นปั น ผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น อย่างต่อเนื อง และมี น โยบายในการจ่ายเงิ น
ปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นและที ประชุ มคณะกรรมการเมือวันที 25 กุมภาพันธ์
2559 เสนอจ่ายเงิ นปั นผลประจําปี 2558 โดยจัดสรรจากกําไรสะสมให้ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.20 บาท เป็ น
จํานวนเงิน 102.00 ล้านบาท
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14.3 ความสามารถในการบริหารสิ นทรัพย์
ความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมามีดงั นี&
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการบริหารสิ นทรัพย์
2556 2557
2558
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
เท่า
16.75 16.62
20.29
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
เท่า
33.53 33.42
35.31
บริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ย่ อ ยมี ก ารบริ หารสิ นทรั พ ย์ข องบริ ษ ั ท ตามประสิ ทธิ ภ าพ เพื อก่ อ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์ และผลตอบแทนสู งสุ ดแก่บริ ษทั มีดงั นี&
- อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี& การค้า ในปี 2558 มีอตั ราลูกหนี& การค้า 20.29 เท่าของรายได้จากการ
ขายและการให้บริ การ เพิมขึ&นจาก 2 ปี ก่อน เนื องจากมีลูกหนี&การค้าเพิมขึ&น ส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี&การค้า
ของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ ทีมีรายได้จากการขายและการให้บริ การเพิมขึ&น
ณ วันที 31ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดลูกหนี& การค้าทีค้างชําระเกินกว่า 3 เดือนขึ&น
ไป จํานวน 9.57 ล้า นบาทซึ งโดยส่ ว นใหญ่เป็ นลูก หนี& ที เป็ นตัว แทนจํา หน่า ย (Agents) อย่า งไรก็ต าม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการตั&งค่าเผือหนี& สงสัยจะสู ญจํานวน 10.85 ล้านบาท ซึ งคาดว่าเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินงาน
- อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลื อ ในปี 2558 มี อตั ราสิ นค้าคงเหลื อ 35.31 เท่าของต้นทุ นขาย
และการให้บริ การ เพิมขึ&นจาก 2 ปี ก่อน เนื องจากมี สินค้าคงเหลื อลดลง ส่ วนใหญ่เกิ ดจากสิ นค้าคงเหลื อ
ของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ ทีมีตน้ ทุนขายและการให้บริ การเพิมขึ&น
ประสิ ทธิภาพในการบริหารสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

2556
3.09
14.10
0.59

2557
1.00
11.98
0.57

2558
3.57
16.64
0.58

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ปี 2558 มีอตั ราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์
(ROA) เท่ากับร้ อยละ 3.57 เพิมขึ&น จากปี ก่ อน อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ถาวรเท่ากับร้ อยละ 16.64
เพิมขึ&นจากปี ก่อน และอัตราการหมุนของสิ นทรัพย์เท่ากับร้อยละ 0.58 เพิมขึ&นจากปี ก่อน เนื องจากปี 2558
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรก่อนดอกเบี&ยสุ ทธิ และภาษีเงินได้ (EBIT) 328.94 ล้านบาท เพิมขึ&นจากปี ก่อน
จํานวน 237.50 ล้านบาท สิ น ทรั พ ย์รวมปี 2558 มี จาํ นวน 9,395.68 ล้านบาท เพิ มขึ& น จากปี ก่ อน 383.29
ล้านบาท ส่ ว นใหญ่ เป็ นที ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ที เพิมขึ& น จากการ การปรั บ ปรุ ง ตกแต่ งโรงแรมและ
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ห้องอาหารของโรงแรมต่างๆ อย่างต่อเนื องซึ งสิ นทรัพย์ทีได้รับการปรับปรุ งเหล่านี& จะมีประสิ ทธิ ภาพใน
การสร้างรายได้ซึงนํามาสู่ ผลตอบแทนทีสู งขึ&นในปี ต่อๆ ไป
14.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษทั ประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะสั&น เงินกูย้ ืมระยะยาว และเงินกูย้ ืมระยะ
สั&นจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดของเงินกูย้ มื สรุ ปได้ดงั นี&
หน่วย : ล้านบาท
วงเงินกู้ยมื ยอดคงค้ าง
อัตราดอกเบียh ต่ อปี
1. เงินกูย้ มื ระยะสั&นจากสถาบันการเงิน
- บมจ. ดุสิตธานี
1,850.00
390.00
MMR
- บมจ. ดุสิตธานี
300.00
- ตามธนาคารกําหนด
300.00
148.00
MMR
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.
126.15
- LIBOR +2.925%
2. เงินกูย้ มื ระยะสั&นจากของบริ ษทย่อย
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
15.00
MMR
4. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- Philippine Hoteliers, Inc.
455.41
ตราสารหนี& ราย 6
759.03
เดือน+1.50%
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.
1,495.73
929.88 LIBOR 6 เดือน+2.925%
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
116.20
116.20 BIBOR 1 เดือน+2.20%
รวม
4,962.11
2,039.49
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
2556

2557

2558

อัตราส่ วนสภาพคล่อง

เท่า

0.82

0.82

0.95

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

0.66

0.63

0.62

จากอัตราส่ วนสภาพคล่ องและอัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุ น เร็ วของบริ ษ ทั ปี 2558 เพิ มขึ& น จากปี
2557 เนื องจากบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุ นเวียนเพิมขึ&น 135.80 ล้านบาท ส่ วนที เพิมขึ&นเกิ ดจากกระแสเงิ นสด
คงเหลือจากการดําเนิ นงาน และเงินลงทุนระยะสั&น 84.07 ล้านบาท ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าส่ วน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี เพิมขึ&น 3.30 ล้านบาท ซึ งเป็ นของ DMS ลูกหนี&การค้าและลูกหนี& อืน 48.57
ล้านบาท สิ น ค้าคงเหลื อสุ ท ธิ ล ดลง 5.13 ล้านบาท สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นอื น 4.99 ล้านบาท แต่ มี ห นี& สิ น
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หมุนเวียนลดลง 131.04 ล้านบาท ส่ วนทีลดลงเกิ ดจาก เงิ นเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั&นจากสถาบัน
การเงิน 101.00 ล้านบาท เจ้าหนี& การค้าและเจ้าหนี& อืน เช่นเจ้าหนี& ค่าจัดหาสิ นทรัพย์เป็ นค่าตกแต่ง อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินมัดจํารับ 36.21 ล้านบาท และภาระหนี&สินจากการคํ&าประกันค่าเช่าให้กบั กองทุนรวม
86.31 ล้านบาท ส่ วนที เพิมขึ&นเกิ ดจากเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที ครบกําหนดชําระภายในหนึ งปี 83.31 ล้านบาท
และหนี& สิ น หมุ น เวีย นอื น 13.75 ล้านบาท อย่างไรก็ ต ามเมื อวิเคราะห์ จ ากสภาพคล่ องของบริ ษ ัท ตาม
งบแสดงฐานะทางการเงินแล้วจะเห็นว่าบริ ษทั มีสภาพคล่องในอัตราส่ วนทีตํา เป็ นเพราะปั จจุบนั บริ ษทั ใช้
แหล่งกูเ้ งิ นระยะสั&นในสัดส่ วนทีค่อนข้างสู ง เนื องจากอัตราดอกเบี&ยทีค่อนข้างตํา อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้
พิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี& และเปลียนเป็ นวงเงินกูร้ ะยะสั&นเป็ นระยะยาวตามความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ทีเกิดขึ&น
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการบริหารหนีสh ิ น
อัตราส่ วนหนี&สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
(ส่ วนหนี&สินไม่รวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า)
อัตราส่ วนหนี&สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี&ย

เท่า

2556
0.62

2557
0.60

2558
0.62

เท่า
เท่า

0.75
12.01

0.73
13.40

0.74
17.48

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมี อตั ราส่ วนหนี& สิน ต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเท่ากับ
0.74 เท่า เพิมขึ&นจากปี ก่อนทีมีอตั ราส่ วน 0.73 เท่า และมีอตั ราส่ วนหนี& สินต่อผูถ้ ือหุ ้น (ส่ วนหนี& สินไม่รวม
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า) เท่ากับ 0.62 เท่าเพิมขึ&นจากปี ก่อนทีมีอตั รา 0.60 เท่า สาเหตุทีอัตราส่ วนดังกล่าว
เพิมขึ&น เกิดจากส่ วนของหนี& สินรวมบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการกูย้ ืมเงิน แต่อตั ราส่ วนหนี& สินต่อผูถ้ ือหุ ้น
ดังกล่ าวมี อตั ราตํากว่าเงื อนไขที ต้องคงไว้ตามสั ญ ญาเงิ น กู้เงิ น ซึ งกําหนดให้ ดาํ รงอัตราส่ วนหนี& สิ น ต่ อ
ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไม่ให้เกิ นอัตราส่ วน 1.75 : 1 และความสามารถในการชําระดอกเบี&ยเท่ากับ 17.48 เท่า
เพิมขึ& นจากปี ก่ อน เนื องจากในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ได้จากการดําเนิ นงาน
ใกล้เคียงกับปี ก่อน แต่มีดอกเบี&ยจ่ายลดลง 15.04 ล้านบาท จะเห็ นว่าบริ ษทั ยังมีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี&ยได้ตามกําหนด อย่างไรก็ตามเพือเป็ นการบริ หารหนี&สิน บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายอัตราส่ วนหนี&สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่เกิน 1 เท่า
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14.5 ปัจจัยทีอ าจมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยภายนอกทีม ีผลต่ อธุรกิจโรงแรม
ธุ รกิ จโรงแรมเป็ นธุ รกิ จที อ่อนไหวต่อผลกระทบจากปั จจัยภายนอก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ ทาง
การเมือง ความไม่สงบภายในประเทศ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจภายใน และ
ภายนอกประเทศ รวมทั&ง การแข่ ง ขัน อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท มี ม าตรการรองรั บ ผลกระทบโดยการทํา
ประกันภัยคุม้ ครองความเสี ยงทุกประเภท (All risks) และคุม้ ครองการขาดรายได้จากการหยุดดําเนิ นธุ รกิจ
(Business Interruption) คุ ้ม ครองภัย จากการก่ อ การร้ า ย เพื อลดความเสี ยงจากผลกระทบดัง กล่ า ว
สํา หรั บ ในด้า นการตลาด บริ ษ ัท ได้มีการหาลูกค้าจากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลูกค้าในภูมิภาคทีมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ โดยการตั&งสํานักงานขายเพิมใน ฮ่องกง เซี ยงไฮ้ และปั กกิง เป็ นต้น
นอกจากนี& เพือกระจายความเสี ยงของการกระจุกตัวของรายได้ภายในประเทศ จึงกําหนดกลยุทธ์
ในการขยายการลงทุนและการรั บบริ หารโรงแรมไปยังต่างประเทศในหลายๆ ภูมิภาค สําหรั บธุ รกิ จการ
รั บ จ้า งบริ ห ารโรงแรม อาจมี ความเสี ยงที อาจจะถู กบอกเลิ กสั ญญาก่ อนกําหนด หรื อไม่ ต่อสั ญญาหลัง
สัญญาหมดอายุ ซึ งจะมีผลกระทบต่อ รายได้โดยรวม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจึง ได้มีก ารจัด ทําสัญญาให้
รัด กุม มากขึ& น เพื อลดความเสี ยงที จะเกิ ด ความเสี ย หายจากการที คู่สัญ ญายกเลิ ก สัญ ญาก่ อ นกํา หนด
นอกจากนี& วิก ฤตเศรษฐกิ จ ทางการเงินโลกทีเกิ ดขึ&นกับธุ รกิ จโรงแรมอาจทําให้รายได้ดงั กล่าวไม่เป็ นไป
ตามทีคาดการณ์ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการจัดตั&งสํานักงานการพัฒนาและการลงทุน (Development and
Investment Office) ในดู ไบ เพือหาโรงแรมที รับบริ หารเพิมขึ& น อีกทั&งในปี 2556 ได้มีการจัดตั&งบริ ษทั ร่ วม
ลงทุ น Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ในสาธารณรั ฐประชาชนจี น เพื อรั บ บริ ห าร
โรงแรมในสาธารณรั ฐประชาชนจี น โดยใช้ชื อทางการค้าว่า “Dusit Fudu” ในการร่ ว มลงทุน ดัง กล่า ว
นอกจากบริ ษทั จะได้รับ ค่าเครื องหมายการค้า (Licensing Fee) แล้ว ยังเป็ นการขยายเครื องหมายการค้า
และชื อเสี ย งของบริ ษ ทั ไปยังภูมิภาคดัง กล่าว อีก ทั&งยังเป็ นการเพิ มเครื อข่ายด้านการตลาดในกลุ่มดุ สิต
ทําให้มีช่องทางการขายเพิมขึ&น ซึ งสามารถสร้างรายได้เพิมขึ&นในอนาคต
ปัจจัยภายในทีอ าจมีผลต่ อธุรกิจ
บุ คลากรนับ เป็ นปั จจัย สําคัญ ต่ อธุ รกิ จของบริ ษ ทั ในปั จจุ บ ัน ธุ รกิ จ โรงแรมขาดแคลนบุ คลากร
โดยเฉพาะในด้านการบริ ห ารโรงแรม และเมื อมี โรงแรมเกิ ดขึ& นใหม่ๆ จึ งมี การหมุ น เวียนพนักงานจาก
โรงแรมเดิ ม ไปโรงแรมใหม่ บริ ษ ทั จึ ง ได้ใ ห้ค วามสํา คัญ ต่อ การพัฒ นาบุ ค ลากร ด้ว ยการจัด ฝึ กอบรม
เพือรองรั บ การหมุ น เวียนของพนัก งานและการขยายธุ รกิ จทั&งโรงแรมที เป็ นเจ้า ของ และรั บ บริ หารใน
อนาคต ดัง นั&น การทีบริ ษทั มีวิทยาลัยดุ สิตธานี ทีสอนในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ด้านการโรงแรม
ซึ งสามารถคัดเลือกบุคลากรจากสถาบันของบริ ษทั เองได้ นอกจากนี& การทีบริ ษทั เข้าไปบริ หารใน Lyceum
of Philippines University (LPU) สามารถช่ ว ยตอบสนองความต้องการด้านบุ ค ลากรสํ าหรั บ ขยายธุ รกิ จ
โรงแรมในอนาคตได้ ในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั ตั&งบริ ษทั ดุ สิตธานี การโรงแรมศึกษา เพือดําเนิ นโครงการ
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โรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานี โดยการเปิ ดสอนหลักสู ตรวิชาชีพด้านการโรงแรมทีพัฒนาความรู ้และทักษะ
ของนักเรี ยนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื อรองรั บ บุ ค ลากรของธุ ร กิ จ โรงแรม ซึ งสามารถเปิ ดเรี ยนได้ใน
เดือนกันยายน 2558 แล้ว
การด้ อยค่ าของทีด ิน อาคาร และอุปกรณ์
จากสภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัว ถึงแม้นักท่องเที ยวเริ มกลับเข้ามาในประเทศไทย ส่ วนใหญ่เป็ น
นักท่องเทียวจากชาวจีนและชาวเอเซี ย แต่นกั ท่องเทียวยุโรป และรัสเซี ยทีเป็ นตลาดหลัก ลดลงเนื องจากมี
การชะลอตัว ทางเศรษฐกิ จของแต่ล ะประเทศ รวมถึ งเศรษฐกิ จทัวโลกยังคงฟื& นตัวช้า ประกอบกับ การ
แข่งขัน ที สู ง บริ ษ ทั จึ งมี การพิ จารณาค่ าเผือการด้อยค่ าของที ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ของโรงแรม โดยให้
ผูป้ ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของโรงแรมของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยทั&งหมด หากมูลค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าประเมิน
ตามวิธีกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าว บริ ษทั จะต้องรับรู ้การด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
แต่ในปี 2558 มูลค่าประเมินตามวิธีกระแสเงินสดคิดลดไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การพัฒนาธุรกิจและแนวโน้ มในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษทั มีสัดส่ วนรายได้จากภายในประเทศในอัตราร้ อยละ 72 วิกฤติการณ์ ทางการเมืองที
เกิ ดขึ& น ภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิ จทั&งภายในและภายนอกประเทศ ส่ งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริ ษ ัท มาโดยตลอด บริ ษ ัท จึ ง ได้ก ํา หนดกลยุท ธ์ การเพิ มอัต ราส่ ว นรายได้จ ากต่ า งประเทศที สู ง ขึ& น
ให้ใกล้เคียงกับ รายได้ในประเทศ เพื อกระจายความเสี ยงต่อ การกระจุ ก ตัว ของรายได้ทีเกิ ดขึ& นจากใน
ประเทศ โดยบริ ษทั มีนโยบายการขยายการลงทุนเพือประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั
บริ ษทั ได้กาํ หนดกลยุทธ์ในการขยายธุ รกิ จ (Growth Strategy) ตั&งแต่ปี 2550 การขยายธุ รกิ จด้าน
การบริ หารโรงแรมเป็ นเป้ าหมายหลักเนื องจากไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุ นสู ง และยังสามารถสร้ างเครื อข่ายเพือ
เพิมช่ องทางการตลาดเพิมขึ&น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังพิจารณาลงทุนในธุ รกิ จโรงแรมควบคู่ไปด้วยแต่จะ
คัดสรรการลงทุนในภูมิภาค ประเทศทีมีศกั ยภาพการท่องเทียวทีสู ง ได้ผลตอบแทนทีดี มีช่องทางในการ
ขยายธุ รกิ จ นอกจากนี& บริ ษทั ได้พิจารณาขยายธุ รกิ จด้านการศึกษาซึ งเป็ นธุ รกิ จทีบริ ษทั มีศกั ยภาพสู งและ
นับเป็ นจุดแข็งอีกธุ รกิ จหนึ งของบริ ษทั ทีสามารถแข่งขันได้ แต่ในปี 2558 ธุ รกิจการรับบริ หารโรงแรมยัง
ไม่บรรลุ เป้ าหมายเนื องจากอุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิ จโลกทีถดถอยยังไม่ฟ&ื นตัว หรื อบางประเทศเริ มมี
ปั ญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่นประเทศจีนเป็ นต้น นอกจากนี&เจ้าของโรงแรมทีให้รับบริ หารบางแห่ ง
ไม่สามารถก่อสร้างโรงแรมได้ตามกําหนด จากปั จจัยต่างๆในหลายด้าน ล้วนส่ งผลต่อการบรรลุเป้ าหมาย
อย่างไรก็ ตามการขยายธุ รกิ จ บริ ษ ทั จําเป็ นต้องมี บุ คลากร ระบบงานในทุ กส่ ว น รวมทั&งมี ค ่ า ใช้จ่ า ยใน
การศึ ก ษาโครงการต่ า งๆ ส่ ง ผลให้บ ริ ษ ทั มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารเพิ มขึ& น ในขณะที รายได้ยงั ไม่
เป็ นไปตามที คาดหมาย ส่ วนหนึ งเกิ ดจากปั จจัยภายนอก หากไม่มีปัจจัยภายนอกส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดํา เนิ น งานของโรงแรมภายใต้บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย และโรงแรมที บริ ษ ทั ได้ลงนามสัญญารับบริ หาร
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ไปแล้วสามารถเปิ ดดําเนิ นการได้ตามเป้ าหมาย บริ ษทั คาดว่าจะสามารถสร้ างผลกําไรจากการดําเนิ นงาน
เพิมขึ&นได้ในอนาคต
การขยายกิจการในช่วง 3-5 ปี ทีผ่านมา
• ธุรกิจโรงแรม
นั บ ตั&ง แต่ ปี 2554 บริ ษ ัท ได้ ล งทุ น ธุ ร กิ จ โรงแรมในมัล ดี ฟ ส์ เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว
ประกอบด้ ว ย 100 วิ ล ล่ า ในสาธารณรั ฐ มัล ดี ฟ ส์ ซึ งตั&ง อยู่ บ นเกาะ Mudhdhoo ภายใต้ DMS Property
Investment Pvt. Ltd. (DMS) ด้วยเงินลงทุนทั&งสิ& น 60 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 38.5 ล้าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ชื อโรงแรมดุ สิ ตธานี มัล ดี ฟ ส์ โดยบริ ษ ทั ได้ล งทุ น โครงการดังกล่ าวผ่าน บมจ. ดุ สิ ต
ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์ ในอัตราร้อยละ 55 โรงแรมดังกล่าวได้เปิ ดอย่างเป็ นทางการในวันที 8 กันยายน 2555
ในไตรมาส 3 ปี 2558 มีการลงทุนเพิมอีกร้อยละ 5 ทําให้สัดส่ วนการถือหุ น้ เพิมขึ&นเป็ นร้อยละ 60 และในปี
2559 บริ ษทั จะลงทุ นเพิมอี กร้ อยละ 5 รวมเป็ นสัดส่ วนการถื อหุ ้นทั&งหมดร้ อยละ 65 ในปี 2557 บริ ษทั มี
รายได้จากการขายและการให้บริ การเพิมขึ&นจากปี 2556 ร้ อยละ 16 แต่ในช่ วงต้นปี 2558 จากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจของรัสเซี ยส่ งผลให้นกั ท่องเทียวชาวรัสเซี ยทีเป็ นตลาดหลักลดลงอย่างกระทันหัน ฝ่ ายบริ หาร
โรงแรมจึงปรับกลยุทธ์เปลียนเป้ าหมายกลุ่มลูกค้าเพือเพิมอัตราการเข้าพัก แต่ก็ยงั มีผลกระทบทําให้รายได้
ของโรงแรมลดลงร้อยละ 2
นอกจากนี&บริ ษทั ยังได้พิจารณาการลงทุนในธุ รกิจโรงแรม และการศึกษา ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
โดย Philippine Hoteliers, Inc. ซึ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ย ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 40 ของหุ ้ น ใน Philippine Hoteliers
International Center for Hospitality Education, Inc. ซึ งจดทะเบี ย นจัด ตั&ง บริ ษ ทั ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ใ น
วัน ที 15 กรกฎาคม 2558 และรับรู ้ เงิ นลงทุ นในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยในปี 2558 ขาดทุ นจํานวน
1.35 ล้านบาท
• การรับจ้ างบริหารโรงแรม
จากการร่ ว มลงทุ น กับ บริ ษ ทั ในประเทศอิ น เดี ย เพื อจัด ตั&ง บริ ษ ทั รั บ บริ ห ารโรงแรมใน
อิ น เดี ย โดยบริ ษ ทั ลงทุ น ร้ อ ยละ 50 ของเงิ น ลงทุ น 35 ล้า นอิ น เดี ย รู ปี ตั&ง แต่ปี 2553 ต่อ มาในเดื อ น
กุม ภาพัน ธ์ 2556 บริ ษทั มี การลงทุ น ในกิ จการร่ วมค้าชื อ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co.,
Ltd. ในสัดส่ วนร้อยละ 45 ของเงินลงทุน 30 ล้านหยวนทีสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื องจากเป็ นช่วงทีเริ ม
เปิ ดดําเนิ นการ จะต้องมีการว่าจ้างผูบ้ ริ หารและที มงานสําหรับการบริ หารโรงแรมในประเทศจีน ทําให้มี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง ในขณะที ยังไม่ ส ามารถหาโรงแรมที รั บ บริ ห ารได้ต ามเป้ าหมาย ส่ งผลให้ บ ริ ษ ัท
ดังกล่าวมีผลขาดทุน 41.23 ล้านบาท
สําหรับการขยายกิ จการรับบริ หารโรงแรม บริ ษทั มี สํานักงานและบุ ค ลากรฝ่ ายพัฒ นาและ
การลงทุ น (Development and Investment) ทั&ง ในฮ่ อ งกงและดู ไ บ การจัด ตั&ง บริ ษ ัท ในรั ฐ เดลาแวร์
สหรั ฐ อเมริ ก า เพื อรองรั บ การบริ ห ารโรงแรม ในปี 2558 มี โรงแรมเปิ ดดําเนิ น การจากการที บริ ษ ทั ได้
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ลงนามสัญญารับบริ หารไปแล้วคื อ โรงแรมดุ สิตธานี กวม เปิ ดดําเนิ นการอย่างไม่เป็ นทางการเมือเดื อน
มิถุนายน 2558 โรงแรมดุ สิตธานี กระบี บีชรี สอร์ ท เปิ ดดําเนิ นการเมือเดื อนกรกฎาคม 2558 และโรงแรม
ดุสิตดีทู ไนโรบี เปิ ดดําเนิ นการเมือเดื อนมิถุนายน 2558 ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยลงนามในสัญญา
รับบริ หารโรงแรม 9 แห่ ง บริ ษทั ร่ วมทุนทีสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามในสัญญารับบริ หารโรงแรมที
สาธารณรัฐประชาชนจีน 9 แห่ ง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงปฏิ บตั ิตามแผนระยะยาวของบริ ษทั ในการเพิม
จํานวนโรงแรมทีรับบริ หารทั&งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นทีภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 2558 บริ ษ ทั มี ร ายได้จ ากการรั บ บริ ห ารโรงแรมจํา นวน 124.12 ล้า นบาท เพิ มขึ& น
จากปี 2557 จํานวน 8.01 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าบริ หารงานทีได้รับจากโรงแรมทางตะวันออก
กลางทีเพิมขึ&น
• ด้ านการศึกษา
จากการเป็ นผูร้ ิ เริ มด้านการศึกษาในการบริ หารโรงแรม ครัว และอืนๆ ทีเกี ยวข้องโดยจัดตั&ง
วิทยาลัยดุสิตธานี มาตั&งแต่เดือนพฤษภาคม 2539 และขยายวิทยาเขตพัทยาในเดือนธันวาคม 2555 การสร้าง
ประสบการณ์ จนประสบความสําเร็ จเป็ นที ยอมรั บทั&งในประเทศและต่างประเทศ บริ ษทั ได้เล็งเห็ นถึ ง
โอกาสในการขยายธุ รกิ จการศึ ก ษา จึ ง กํา หนดกลยุท ธ์ ในการขยายธุ รกิ จ ด้า นการศึ กษาทั&งในส่ วนของ
การลงทุน และการบริ หาร ทั&งในประเทศและต่างประเทศ ซึ งในปี 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการบริ หาร
การศึ กษาให้กบั Lyceum of Philippines University (LPU) ในหลักสู ตรการบริ ห ารโรงแรมจํานวน 23.27
ล้ า นบาท เพิ มขึ& นจากปี ก่ อ น 1.46 ล้ า นบาท และ Yayasan Pusat Pengembangan Dan Pelatihan Bali
International ตั&งอยู่ทีประเทศอินโดนี เซี ย ซึ งบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาให้บริ การทีปรึ กษาด้านการศึกษาใน
ปี 2557 และในปี 2558 มีรายได้จาํ นวน 8.92 ล้านบาท
ในปี 2558 ได้จ ดั ตั&งบ. ดุ สิ ตธานี การโรงแรมศึ ก ษา ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย น 120 ล้านบาท เพื อ
ดําเนิ นโครงการโรงเรี ยนการโรงแรมดุ สิตธานี โดยการเปิ ดสอนหลักสู ตรวิชาชี พด้านการโรงแรมทีพัฒนา
ความรู ้ และทักษะของนักเรี ยนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื อรองรั บ การขยายการรั บ บริ ห ารโรงแรมของ
บริ ษทั ที จะขยายตัวในอนาคต อี กทั&งโรงแรมในประเทศ และต่างประเทศยังขาดแคลนบุคลากรในระดับนี&
โดยได้ลงนามในสัญญาเช่าทีดินและอาคาร 1 ปี ตั&งแต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 กับ
บุคคลที สาม และได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงทีดินและอาคารกับโรงเรี ยนจากกรุ งเทพการบัญชีวทิ ยาลัย มีระยะเวลา
30 ปี นับตั&งแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 และสิ& นสุ ดในวันที 31 ธันวาคม 2588 หลังจากลงนามและจดทะเบียน
การเช่ า แล้ว ได้เข้าไปปรั บ ปรุ ง ตกแต่ ง อาคารและสถานที ใหม่ โดยใช้เงิ น ลงทุ น ทั&งสิ& น ประมาณ 236.20
ล้านบาท เริ มเปิ ดดําเนินการเมือวันที 14 กันยายน 2558 ในปี 2558 มีผลขาดทุนจํานวน 28.14 ล้านบาท
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นอกจากนี& บ ริ ษ ทั มี น โยบายในการปรั บปรุ งและพัฒนาโรงแรมทุ กปี และวางแผนการปรับ ปรุ ง
ครั& งใหญ่ ทุ ก 5-7 ปี ทั&งนี& เพื อรั กษามาตรฐานของโรงแรมรวมทั&งเพิ มศัก ยภาพของโรงแรมเพื อสามารถ
แข่ งขัน กับ คู่ แข่ งขัน ในธุ รกิ จระดับ เดี ยวกัน ได้ จากการใช้งบประมาณในปี 2557 ไปกว่า 512 ล้านบาท
ในปี 2558 อีก 578 ล้านบาท
แนวโน้ มในอนาคต
ในปี 2559 บริ ษทั ยังคงดําเนิ นธุ รกิจโดยใช้ กลยุทธ์เชิ งรุ ก (Growth Strategy) ทั&งในส่ วนของธุ รกิ จ
การโรงแรม การรับบริ หารโรงแรม และการศึกษา โดยมีเป้ าหมายจะนําพาวิถีไทย-Thai Hospitalities โดย
ขับเคลื อนแบรนด์ “ดุ สิ ตธานี ” สู่ ตลาดโลกให้เป็ นผูน้ าํ ระดับอิ น เตอร์ ที สามารถแข่งขันและทัดเที ยมกับ
แบรนด์ต่างประเทศได้ ซึ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด& งั เดิมของผูก้ ่อตั&งบริ ษทั และสอดคล้องกับผูบ้ ริ หาร
เดิมทีตั&งเป้ าหมายไว้
ทั&งนี& การบริ หารงานในปี 2559 จะมีการเปลียนแปลงรู ปแบบไปจากเดิมบ้างแต่ยงั คงมีวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายไปในทิศทางเดียวกัน เพือให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้ม
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีเปลียนแปลง และเพือสามารถสร้างรายได้แบบยังยืนในอนาคต
บริ ษ ัท ยังคงมี เป้ าหมายที จะมุ่ งเน้น การขยายธุ รกิ จ รั บ บริ ห ารโรงแรมไปยัง ภูมิภ าคต่า งๆ เพื อ
กระจายความเสี ยง และสร้ างเครื อข่ายเพือเพิมช่ องทางการจําหน่ ายให้มากขึ&น
ธุ รกิ จ ด้า นการศึก ษานับ เป็ นจุด แข็ง ของบริ ษ ทั อี ก ธุ ร กิ จ หนึ งจากการสร้ า งสมประสบการณ์
จนประสบความสํา เร็ จ ของวิท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี จึ ง เป็ นโอกาสของบริ ษ ทั ที สามารถขยายธุ ร กิ จ นี& ใ ห้
เติ บโตในอนาคต โดยสามารถได้เปรี ย บคู่ แข่ง สามารถสร้ างรายได้และกําไรให้บ ริ ษ ทั ในอนาคต
นอกจากนี& บริ ษ ทั ได้มี ก ารพิจ ารณาในการลงทุ น ในกิ จ การโรงแรมที ได้ผ ลตอบแทนสู ง และ
ตั&ง อยู ่ใ นแหล่ ง ที มี ศ กั ยภาพทางการท่อ งเที ยวสู ง ควบคู ่ก บั การมองหาช่ อ งทางในการทํา ธุ ร กิ จ ที
สอดคล้อ งกับ ธุ ร กิ จ ที มี อยู่ ศัก ยภาพและจุ ด แข็ง ของบริ ษ ทั ที สามารถดํา เนิ น การได้ นอกจากนี& บ ริ ษ ทั
จะทํา การบริ ห ารทรั พ ย์สิ น ที มี อ ยู่เ พื อก่ อ ให้เ กิ ด รายได้ อาทิ เ ช่ น พิจ ารณานํา ที ดิ น ว่า งเปล่ า ที บริ ษ ทั
เป็ นเจ้า ของที ไม่ก่ อ ให้เกิ ด รายได้ไ ปพัฒ นา รวมทั&ง พิจ ารณาการลงทุ น ในโครงการใหม่ๆ ที จะสร้ า ง
รายได้เ พิ มเติ ม ให้บ ริ ษ ทั ในอนาคต แต่ท &ั ง นี& ท ุ ก โครงการต้อ งมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความเป็ นไปได้
อย่างรอบคอบก่ อนตัดสิ นใจ
อย่า งไรก็ต ามบริ ษ ทั ยัง มี ค วามเสี ยงหากผลประกอบการโรงแรมที รับ บริ ห ารไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายอาจจะทําให้เจ้าของโรงแรมยกเลิก สัญ ญา นอกจากนี& ค วามล่าช้าของการเปิ ดดําเนิ น การของ
โรงแรมที ลงนามสัญญาไปแล้ว หรื อการเกิ ดเหตุการณ์ ต่างๆทีมีผลกระทบต่อธุ รกิ จการท่องเทียวโดยมิได้
คาดหมาย ล้วนเป็ นปั จจัยทีทําให้บริ ษทั ไม่สามารถสร้างกําไรได้ตามเป้ าหมาย
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี&แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรอง
ว่าข้อมู ลดังกล่ าวถู กต้อง ครบถ้วน ไม่ เป็ นเท็ จ ไม่ ท ําให้ ผูอ้ ื นสํ าคัญผิ ด หรื อไม่ ขาดข้อมู ลที ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี& บริ ษทั ขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสํ าคัญเกี ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษ ัทและ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
2. บริ ษั ท ได้ จ ัดให้ มี ระบบการเปิ ดเผยข้ อมู ลที ดี เพื อให้ แน่ ใจว่ าบริ ษั ท ได้ เปิ ดเผยข้ อมู ลในส่ วนที
เป็ นสาระสํ าคัญทั&งของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยอย่างถู กต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั&งควบคุ มดู แลให้ มี
การปฏิบตั ิ ตามระบบดังกล่าว
3. บริ ษ ัทได้จ ัดให้ มี ระบบการควบคุ มภายในที ดี และควบคุ มดู แลให้ มี การปฏิ บ ัติ ตามระบบดังกล่ าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุ มภายใน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ งครอบคลุ มถึ งข้อบกพร่ องและการเปลี ยนแปลงที สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั&งการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี& เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั&งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางศุ ภจี สุ ธรรมพันธุ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื อกํากับเอกสารนี& ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื อของ นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชือ
ตําแหน่ง
ลายมือชือ
1. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก

กรรมการ

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

2. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์

กรรมการ

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

ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

กรรมการ

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

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
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เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกีย วกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้ อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายอาสา สารสิ น
- กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )
79

วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
24 มีนาคม 2558

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
- Bachelor of Business, Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Director Accreditation Program รุ่ น 5/2003
- Audit Committee Program รุ่ น 19/2007
- Finance for Non-Finance Directors รุ่ น 39/2008
- Role of Chairman Program รุ่ น 32/2013
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)
ไม่มี

ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

2543 – 2555
2538 – 2542
2537 – 2547
2534 – 2535
2529 – 2531
2525 – 2529
2520 - 2523

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนา
อย่างยังยืน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตําแหน่ งในกิจการอืน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประสบการณ์
ราชเลขาธิ การ
รองประธานกรรมการ
นายกสมาคม
รัฐมนตรี
เอกอัครราชทูต
ปลัดกระทรวง
เอกอัครราชทูต
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ชือหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
บมจ. สยามแม็คโคร
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

บ. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี
บ. อมตะ ซิต& ี
บ. แม่สอดพลังงานสะอาด
บ. มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย
บ. ไทยนํ&าทิพย์
สํานักราชเลขาธิ การ
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
สมาคมไทย-สาว
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริ กา
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศเบลเยียม

เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
86

วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
30 เมษายน 2542
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

- Master of Business Administration,
University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิnทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั&นสูงทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (0/2000)
- Fellow Member สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
- วุฒิบตั ร วปอ. 2524
- ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริ ษทั
โรงเรี ยนการจัดการ
Yale University ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี

2558 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2543 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทยคม
บมจ. นวกิจประกันภัย

2546 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั

ตําแหน่ งในกิจการอืน
ประธานทีปรึ กษาศูนย์พฒั นาการกํากับดูเเลกิจการทีดี
ประธานคณะกรรมการทดสอบผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย

ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผูว้ า่ การ

บมจ.ดุสิตธานี
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การขนส่ งรถไฟฟ้ ามหานคร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
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เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง
3. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ

- กรรมการอิสระ
วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
28 เมษายน 2531
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

89 - ธรรมศาสตรบัณฑิต
- เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ Lincoln’s Inn, London
- นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิn
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- Director Accreditation Program รุ่ น 5/2003
- วุฒิบตั รหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร
ประจําปี การศึกษา 2513 (วปอ. รุ่ น 13)

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)

0.08

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ชือหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
-ไม่มี-

2539 - ปัจจุบนั
2530 - ปัจจุบนั

ตําแหน่ งในกิจการอืน
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที 7
กรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สภากาชาดไทย

2557 - 2558
2542 - 2557
2534 - 2543

ประสบการณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
สมาชิกวุฒิสภา

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
วุฒิสภา
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เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง
4. นางปราณี ภาษีผล
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

66 - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
29 เมษายน 2556
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี-

- บัญชี บณั ฑิต(เกียรตินิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรหลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วม
เอกชนประจําปี การศึกษา2546-2547
- ประกาศนี ยบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านการค้าและการพาณิ ชย์
รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการการค้า
- ประกาศนี ยบัตรนักบริ หารระดับสู ง หลักสู ตรที 1 รุ่ นที
30 สํานักงาน ก.พ.
- ประกาศนี ยบัตร Chang Management Ripa International
ประเทศอังกฤษ
- ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต สภาวิชาชี พบัญชี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
2556 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

- Director Certificate Program Update รุ่ น 3/2015
- Anti-Corruption for ExecutiveProgram
- Role of Compensation Committee รุ่ น 20/2015
- Risk Management Program for Corporate Leaders
Class 1/2015

ตําแหน่ งในกิจการอืน
กรรมการ
ประธาน

กรรมการ

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กรรมการ
กรรมการ
2550 - 2553
2549
2547
2543

ชือหน่ วยงาน

บมจ. ดุสิตธานี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน
บมจ. ประกันภัยไทยวิวฒั น์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสซี ไอ อีเลคตริ ค

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

- Director Certification Program รุ่ น 10/2001
- Advance Audit Committee Programs

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์
หัวหน้าผูต้ รวจราชการ
ทีปรึ กษาการพาณิ ชย์
รองอธิ บดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รองอธิ บดีกรมการประกันภัย
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สํานักงาน ก. ล. ต.
อนุ กรรมการกําหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชี พบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ศิลปาชี พเพือการส่ งออก
คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการทดสอบ
การปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและ
การบัญชี สํานักงาน กพ.
กองทุนประกันชี วิต
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์

เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง

5 นายบันเทิง ตันติวิท
- กรรมการ
วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
28 เมษายน 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

71 - Master of Science (Finance) in
Management,
Massachusetts Institute of Technology,
U.S.A.
- Bachelor of Science in Electrical
Engineering,
Massachusetts Institute of Tecnology,
U.S.A.
- Director Accreditation Program 25/2004,
Thai Institute of Directors Association

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)

11.67

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
2558 - ปั จจุบนั กรรมการ
ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

2555 – 2557
2553 – 2554
2548 – 2556
2540 – 2549
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ

บมจ. เอ็ม บี เค
บมจ. ทุนธนชาต

ตําแหน่ งในกิจการอืน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. เอ็ม บี เค รี สอร์ท
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บ. ดีบุก
บ. ไทยฟาร์มมิง
บ. สยามพิวรรธน์
บ. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ&ง
บ. บี. วี. โฮลดิ&ง

ประสบการณ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ. ธนชาตประกันภัย
ธนาคารนครหลวงไทย
บมจ. ธนชาติประกันชีวติ
บล. เงินทุนธนชาต
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เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง

6. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
- กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

56 - ประถมศึกษาตอนปลาย วัดนากนิมิตร

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)

6.12

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

ปั จจุบนั

ตําแหน่ งในกิจการอืน
ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

นายกสมาคม
เลขาสมาคม
กรรมการบริ หาร
รองนายกสมาคม
กรรมการ
รองประธาน
ประสบการณ์
2545 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2535 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2531 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ชือหน่ วยงาน

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
-ไม่มี-

วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
28 เมษายน 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

ตําแหน่ ง
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บ. ชินวงศ์ฟู้ด
บ. ยูนิต& ีฟู้ด
บ. ซี เพค
สมาคมเหยียวเพ้งแห่งประเทศไทย
สมาคมแต้จ¨ิวแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย-จีน
สมาคมวิเทศพาณิ ชย์ไทย-จีน
สมาคมตระกูลชื&อแห่ งประเทศไทย
ไทยอาสาป้ องกันชาติ
มูลนิ ธิส่งเสริ มศีลธรรมสงเคราะห์
บ. ชินวงศ์ฟู้ด
บ. ยูนิต& ีฟู้ด
บ. ซี เพค

เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง
7. นางปรารถนา มงคลกุล
- กรรมการ

อายุ
(ปี )
51

วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
25 กุมภาพันธ์ 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

-

-

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Advanced Management Program 180, Harvard Business School
หลักสู ตร Thai Intelligent Investors รุ่ น 1/2555
สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง(วตท.) รุ่ น6/2551 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
หลักสู ตร Chief Financial Officer Certificate Program
รุ่ น 1 สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแห่ ง
ประเทศไทย
Director Diploma Examination 2003, the Australian
Institute of Directors Association
Director Certification Program รุ่ น 37/2003
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program 2003
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
ช่ วงเวลา
(%)
ปัจจุบนั
ไม่มี
2556 - ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ่ น 13/2558
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งภาครัฐ
- หลักสู ตร Advanced Audit Committee Program 22/2016
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

2555 - 2558
2550 – 2554
2541 - 2555

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแหน่ ง
กรรมการ
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ งในกิจการอืน
ประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสียง /
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ งแวดล้อม
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / อนุ กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ / เหรัญญิก
ประสบการณ์
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
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ชือหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
บ. บูติค คอนซัลติ&ง กรุ๊ ป
ธนาคารออมสิ น

การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
บ. ไปรษณี ยไ์ ทย
บ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท
บ. บูติค อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ ป
บ. บูติค พร๊ อพเพอร์ต& ี กรุ๊ ป / บ. บูติค เทรดดิ&ง กรุ๊ ป
มูลนิธิ ดร. กําจัด-ปราณี มงคลกุล
บมจ. แม็คกรุ๊ ป
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน / บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ ด กรุ๊ ป
บมจ. โรงแรมราชดําริ

เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง

8. นางวรางค์ ไชยวรรณ
- กรรมการ
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั
วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
11 สิ งหาคม 2552
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

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

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)

2.57

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

กรรมการ

ชือหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
-ไม่มีปั จจุบนั

2550 - 2552
2544 - 2549
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ งในกิจการอืน
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ

ประสบการณ์
กรรมการ
Vice President
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บมจ. ไทยประกันชีวติ
บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
บ. แสงโสม
บ. กาญจนสิ งขร
บ. เฟื องฟูอนันต์
บ. ธนภักดี
บ. มงคลสมัย
บ. ไทย จินเนบรา เทรดดิ&ง
บ. วี.ซี. สมบัติ จํากัด
บ. เพชรการค้า จํากัด
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริ วเวอรี
บ. ไทยประกันชีวติ

เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง

9. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
- กรรมการ
วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
30 เมษายน 2546
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

45 - Bachelor of Science in Applied Mathematics
and Economics (Magna Cum Laude),
Brown University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- HK Business Delegation to Cambodia and
Myanmar, led by HKSAR Financial
Secretary, HK Trade Development Council
and office of the Financial Secretary of the
HKSAR
- E-course on “Commodities” (Part 1),
Hong Kong Securities and Investment
Institute
- HKEx Environment, Social and Governance
Reporting Guide, The Hong Kong Institute
of Directors

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)

10.27

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
2546 - ปั จจุบนั กรรมการ
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
2541 - ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

2549 - ปั จจุบนั กรรมการ

ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั

2543 - 2549
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน
บมจ.ดุสิตธานี
Pioneer Global Group Ltd.
(บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน)
Home Inns and Hotels Management Inc.
(บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริ กา)

ตําแหน่ งในกิจการอืน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ประสบการณ์
กรรมการ

Siam Food Products Plc.
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เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง

10. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
- กรรมการ
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

51 - ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การบัญชีต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Northrop
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สงั คมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
2558 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
1 ตุลาคม 2558

ปั จจุบนั

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี2554 – 2558

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

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน
กรรมการอิสระ
ตําแหน่ งในกิจการอืน
อนุกรรมการ
กรรมการทีปรึ กษาหลักสู ตรเยาวชนภิวฒั น์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการการจัดการ
ประสบการณ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารสายธุ รกิ จสื อโฆษณาและธุ รกิ จใหม่
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
General Manager, Global Technology Services
Client Advocacy Executive, Chairman’s Office
General Manager and Vice President, General Business
Country General Manager and Managing Director
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ชือหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ.ดุสิตไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์ /
บ.ดุ สิ ตธานี การโรงแรมศึ กษา /
วิทยาลัยดุสิตธานี / DMSPropertyInvestment Pvt.Ltd.
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
คณะอนุ กรรมการเตรี ยมตั&งบรรษัทรั ฐวิสาหกิ จ
แห่ งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิ จ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
บมจ. ไทยคม
บมจ. อินทัช
บมจ. ซี เอส ล็อกซ์อินโฟ
Shenington Investment Pte Ltd.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
IBM ASEAN
IBM Headquarter, New York, U.S.A.
IBM ASEAN
บริ ษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด

เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง

11. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
- กรรมการ
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

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

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)

49.94

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

รวมอยูใ่ นกลุ่ม
ท่านผูห้ ญิง
ชนัตถ์ ปิ ยะอุย

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ/ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภาวิทยาลัย
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
กรรมการ

วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2523
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- พีชายนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn

ปั จจุบนั

ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน
-ไม่มีตําแหน่ งในกิจการอืน
ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเทียวและบริ การ
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
กรรมการ

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

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ชือหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
Philippine Hoteliers, Inc.
Philippine Hoteliers International Center for
Hospitality Education, Inc.
วิทยาลัยดุสิตธานี
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต& ีส์
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต& ีส์/บ.เทวารัณย์ สปา
บ. เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต/บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
บ.ดุสิตแมนเนจเมน้ ท์/บ.ดุสิตไชน่ าแคปปิ ตอล
บ.ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา
Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Bird Hotels Pvt.
Ltd. / DMS Property Investment Pvt. Ltd.
Dusit USA Management Inc. / DusitFuduHotel
Management(Shanghai) Co.,Ltd./
หอการค้าไทย
คณะทํางานร่ วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพือขับเคลือน
เศรษฐกิจของประเทศ D6 การส่ งเสริ มการท่องเทียว &
MICE
บ. ชนัตถ์และลูก/ บ. ปิ ยะศิริ/ บ. ธนจิรัง/
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) /บ. ไทย-เจแปน แก๊ส

ประสบการณ์
สมาชิ ก
กรรมาธิ การ
ประธาน

สภานิ ติบญั ญัติเเห่ งชาติ
คณะกรรมาธิ การการอุตสาหกรรมเเละ
การท่องเทียว สภานิ ติบญั ญัติเเห่ งชาติ
Asean Hotels and Restaurants Association

นายกสมาคม

สมาคมโรงแรมไทย

ประธานอุตสาหกรรมบริ การ

สภาหอการค้าไทย
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เอกสารแนบ 1
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง

12. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn
- กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั
วันทีได้รับแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
26 เมษายน 2522
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- น้องสาวนายชนินทธ์ โทณวณิ ก

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

57 - Mac Duffies Springfield, MA
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั
รุ่ นที 29
- หลักสูตรพื&นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที
เกียวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน รุ่ น 8/2555
- Director Certification Program Refresher
Course รุ่ น 2/2009
- Improving the Quality of Financial
Reporting รุ่ น 1/2006
- Finance for Non-Financial Director รุ่ น 22/2005
- Director Certification Program รุ่ น 65/2005
- Director Accreditation Program รุ่ น 9/2004

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย วข้ อง
(%)

49.94

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

รวมอยูใ่ นกลุ่ม
ท่านผูห้ ญิง
ชนัตถ์ ปิ ยะอุย

ปั จจุบนั

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการ / เลขานุการบริ ษทั /
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการ

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
-ไม่มีตําแหน่ งในกิจการอืน
กรรมการ
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ชือหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต& ีส์
บ. เทวารัณย์ สปา / บ. เลอ กอร์ ดอง เบลอดุสิต
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์ /
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
บ.ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
Philippine Hoteliers, Inc.
Philippine Hoteliers International Center
for Hospitality Education, Inc.
Dusit Overseas Co., Ltd.
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
Dusit USA Managament Inc.
DusitFuduHotelManagement(Shanghai)Co.,Ltd.

บ. แอคมี พริ นติง& / บ. ชนัตถ์และลูก /
บ. ปิ ยะศิริ / บ. ธนจิรัง

เอกสารแนบ 1

คณะผู้บริหาร และประวัติ
ชื อ-สกุล
1. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
2. นายลาส เอทวีค
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม การถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

รายละเอียดปรากฏอยูใ่ น ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
48 - Master Degree (MSc) in Tourism
ไม่มี
2558- ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการศึกษา
Planning and Development,
2554 – 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ
University of Surrey, United
Kingdom
- Degree in Hotel Administration,
Norwegian School of Hotel
Management (Now Stavanger
University)
- Diploma, Export Marketing,
Norwegian School of Marketing,
Oslo, Norway

2552 – 2558

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด –
ตลาดต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายและการตลาด

2548 – 2552
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ชื อหน่ วยงาน
บมจ.ดุสิตธานี
HAAGA-HELIA Global Education
Services Ltd., Helsinki, Finland
HAAGA-HELIA University of Applied
Science, Helsinki, Finland
The Emirates Academy of Hospitality
Management, Dubai, UAE

เอกสารแนบ 1

ชื อ-สกุล

อายุ
(ปี )

3. นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ

55

สั ดส่ วน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม การถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- ปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
Montclair State College

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2556 – ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ทีปรึ กษาฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานและประธานเจ้าหน้าที
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองประธานฝ่ ายพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
รองประธานฝ่ ายพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง

2555 - 2556
2553 - 2555
2548 - 2553
2545 - 2548

4. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ

62

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไม่มี

ปัจจุบนั

รองประธานฝ่ ายการเงินเเละบัญชี
สํานักงานใหญ่
กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี
2540 - 2547

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ส่ วนกลาง

226

ชื อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บ. นันทวัน
บ. ภูเก็ตสแควร์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
บ. เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน
บมจ. ดุสิตธานี
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บมจ. ดุสิตธานี

เอกสารแนบ 1

ชื อ-สกุล

อายุ
(ปี )

5. นางสาววารุ ณี เอนกฤทธิnมงคล

59

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

6. นายยูดิชทรา เจกานาธาน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

44

สั ดส่ วน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม การถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Update ระบบภาษีและบัญชี
2555

ไม่มี

- Accounting and Fianansial
Management Specialization
Certificate, Educational Institute of the
America Hotel & Lodging
Association
- Hospitaility Operations Ceritificate,
Educational Insitite of the American
Hotel & Lodging Association
- Advanced to CPA status with the
Australian Society of CPAs
- Admitted as Associate Member of the
Australian Society of CPAs
- Bachelor of Business (Accountancy),
Royal Melbourne Instutute of
Technology, Australian

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2548 - ปัจจุบนั

ชื อหน่ วยงาน

รองประธานฝ่ ายบัญชีและการเงินส่ วน
โรงแรมในประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ ายบัญชีส่วนกลาง
หัวหน้าบัญชี

บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. ดุสิตธานี

2548 - 2551
2545 - 2548

รองประธานฝ่ ายบัญชีและการเงินส่ วน
โรงแรมต่างประเทศ
Regional Vice President - Finance &
HR for the Middle East
Director of Finance
Regional Director of Finance

2540 - 2545

Director of Finance

2538 - 2548
2536 - 2538
2530 - 2536
ปัจจุบนั
2551 - 2554
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บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท
บมจ. รอยัล ปริc นเซส
โรงแรมดุสิต ลากูน่า ภูเก็ต

บมจ.ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
The Ritz-Carton Hotel Company, L.L.C.
Mandara Spa Asia (a subsidiary of
Steiner Leisure Limited)
The Ritz-Carton Hotel Company, L.L.C.

เอกสารแนบ 1

ชื อ-สกุล
7. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ

อายุ
(ปี )
58

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

8. นายเอียน นิวตัน บริ วิส
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

56

สั ดส่ วน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม การถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การธนาคารและการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยกรุ งเทพ (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
- Effective Minutes Taking Class
รุ่ น 13/2552 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Corporate Secretary
Development Program 2551
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
/ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย

ไม่มี

- Bachelor of Science, Hospitality
Management, Florida Internataional
University

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2552 - ปัจจุบนั

ชื อหน่ วยงาน

2540 - 2549
2534 - 2539
2532 - 2534

รองประธานฝ่ ายสํานักงานเลขานุการ บมจ. ดุสิตธานี
บริ ษทั
รองประธานฝ่ ายกฎหมายและบริ หาร
จัดการส่ วนกลาง
ผูช้ ่วยรองประธานฝ่ ายกฎหมายและ
บริ หารจัดการส่ วนกลาง
Group Director of Treasury
CorporateSecurities &InvestmentManager
AssistantCorporateFinancialController

ปัจจุบนั
2555 - 2558
2545 - 2555

รองประธานฝ่ ายบริ การเทคนิค
ผูจ้ ดั การทัวไป
ผูอ้ าํ นวยการโครงการ

2551 - 2552
2549 - 2551
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บมจ. ดุสิตธานี
Lanson Place
Shangri-La Hotels & Resorts
Shangrri-la Asia Limited

เอกสารแนบ 1

ชื อ-สกุล

อายุ
(ปี )

9. นายรัสตอม อเล็กซิ ส วิคเกอร์

37

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

สั ดส่ วน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม การถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- Master of Business
Administration, Cass Business
School, United Kingdom
- Hotel Management Diploma,
Les Roches Hotel Management
School, Switzerland

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2558 - ปัจจุบนั

รองประธานฝ่ ายการพัฒนาธุรกิจ
โรงแรม

2554 - 2558

Group Director – Hotel Business
Development
Assistant Director – Development

2551 - 2554

ชื อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี

Emaar Hospitality Group (Dubai, UAE)

หมายเหตุ: ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมทีมีประวัติการถูกลงโทษเนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หรื อพระราชบัญญัติสัญญาซื&อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

1.2 หน้ าทีค วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. หน้ าทีแ# ละความรับผิดชอบตามกฎหมาย
1.1 จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ และรายงานประจําปี
ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
1.3 ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
1.4 ดําเนิ นการอืนๆ ตามที พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
1.5 ปฏิ บตั ิหน้าทีดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจริ ต รวมทังต้องปฏิ บตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. หน้ าทีแ# ละความรับผิดชอบต่ อคณะกรรมการ
2.1 จัดทํารายงานการมี ส่ วนได้ เสี ยที รายงานโดยกรรมการหรื อผู ้บ ริ ห ารเพื อเสนอประธาน
คณะกรรมการบริ ษ ทั และดําเนิ นการตามข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 รายงานคณะกรรมการเกียวกับกฎหมายใหม่ทีเกียวข้องกับกิจการของบริ ษทั และทีแก้ไขเพิมเติม
ระเบี ยบข้อบังคับ และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที
ได้รับข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐาน
2.3 ดู แลให้ คณะกรรมการปฏิ บ ตั ิ หน้าที และมี มติ ให้ ถู กต้องเป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับและ
ประกาศของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย
2.4 ให้ ค าํ แนะนํา สนับสนุ นการปฏิ บ ัติ งานแก่ กรรมการเป็ นรายบุ คคล และทั&งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการที ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื อให้ปฏิ บ ตั ิ หน้าที ได้อย่างถู กต้อง รวมถึ งเสนอให้กรรมการมี การอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม
2.5 ดู แล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการได้รับข้อมูล เพื อการพิจารณาและ
ตัดสิ นใจ รวบรวม และกลันกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี รวมถึงชี&แนะประเด็นซึ งคณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ
2.6 ประสานงานกับ ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จ ัดการในการจัดทําวาระการประชุ ม
คณะกรรมการ
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

2.7 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และสรุ ปให้ ที ประชุ ม
กรรมการทราบทุกครั&ง (วาระแจ้งเพือทราบ)
2.8 ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการมอบหมาย
3. หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบต่ อฝ่ ายจัดการ
3.1 ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
3.2 ดูแล ติดตามให้ฝ่ายจัดการให้ปฏิบตั ิตามกฎหมา ยและข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับกิจการของ
บริ ษทั
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ ายจัดการให้มีการปฏิ บตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจหรื อจรรยาบรรณ และการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี
3.4 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ของผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
4.1 ติ ดต่ อสื อสารและให้ ข ้อมู ลกับผู ้ถื อหุ ้ นของบริ ษ ัทตามความเหมาะสมอย่ างถู กต้องตาม
กฎระเบียบ
4.2 ดูแลให้ผถู ้ ือหุ น้ ให้ได้รับการปฏิบตั ิจากบริ ษทั อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว
4.3 เป็ นศูนย์กลางการติ ดต่อกับสถาบันต่างๆ และนักลงทุ นรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องที
เกียวข้องกับการกํากับดูแลกิจการทีดี
5. อืน ๆ
5.1 ดูแล กํากับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด ถูกต้อง และโปร่ งใส
5.2 ประสานงานกับคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการในการจัดทําวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้
5.3 เป็ นศู นย์กลางการติ ดต่ อ สื อสาร ข้อมู ล ข่ าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้ น
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ ง
หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง
การพ้ นจากตําแหน่ ง
ในกรณี ทีเลขานุการบริ ษทั พ้นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั&งเลขานุการ
บริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีเลขานุ การบริ ษทั คนเดิ มพ้นจากตําแหน่ งหรื อไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าทีได้และ
ให้คณะกรรมการมี อาํ นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ งปฏิ บตั ิ หน้าที แทนเป็ นการชัวคราว ในช่ วงเวลา
ดังกล่าว

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
2. รายละเอียดเกีย วกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัททีเ กีย วข้อง
บมจ.
ดุสิตธานี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2-3 4 5 6 7 8-12 13 14 15-20 21 22 23-24 25-29 30-31 32-34 35 36-38 39-40 41-42 43-46 47-51 52-54 55-57 58 59 60-62 63 64

รายชือ
1. นายอาสา สารสิ น
2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
3. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
4. นางปราณี ภาษีผล
5. นายบันเทิง ตันติวทิ
6. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
7.นางปรารถนา มงคลกุล
8.นางวรางค์ ไชยวรรณ
9. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
10. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
11. นายชนินทธ์ โทณวณิก
12. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิn
13. นายลาส เอทวีค
14. นางสาวสุ รางค์ จิรัฐิติกาลโชติ
15. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ
16. นางวารุ ณี เอนกฤทธิnมงคล
17. นายยูดิชทรา เจกานาธาน
18. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ
19. นายเอียน นิวตัน บริ วสิ
20. นายรัสตอม อเล็กซิ ส วิคเกอร์
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/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร @ = ผูบ้ ริ หาร # = ผูถ้ ือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 รวมผูเ้ กียวข้อง
ข้อมูลของบริ ษทั ทีเกียวข้องมาจากรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารประจําปี 2558
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เอกสารแนบ 12
รายชือบริษัทย่อยและบริษัททีเ กีย วข้ องทีม บี ุคคลทีอ าจมีความขัดแย้ งเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
บริษัทย่ อย
1. บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต& ีส์
2. บ. เทวารัณย์ สปา
3. Dusit USA Management Inc.
4. บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต
5. บ. ดุสิตเวิลด์ วายด์
6. Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
7. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
8. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
9. Dusit Overseas Co., Ltd.
10. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
11. Philippine Hoteliers, Inc.
12. DMS Property Investment Pvt. Ltd.
13. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
14. วิทยาลัยดุสิตธานี
15. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
16. บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
17. Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

บ. ชนัตถ์และลูก
บ. ปิ ยะศิริ
บ. ธนจิรัง
บ. เจทีบี (ประเทศไทย)
บ. แอคมี พริ นติ&ง
บ. บูติค คอนซัลติ&ง กรุ๊ ป
บ. บูติค พร๊ อพเพอร์ต& ี กรุ๊ ป
บ. บูติค อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ ป
บ. บูติค เทรดดิ&ง กรุ๊ ป
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
มูลนิธิ ดร. กําจัด-ปราณี มงคลกุล
บมจ. ไทยประกันชีวติ
บมจ. ไทยประกันสุ ขภาพ
บ. แสงโสม
บ. กาญจนสิ งขร
บ. เฟื องฟูอนันต์
บ. ธนภักดี
บ. มงคลสมัย
บ. ไทย จินเนบรา เทรดดิ&ง
บ. บ้านไทยเรี ยลเอสเตท
Pioneer Global Group Ltd.
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
Gaw Capital Partners
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25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

บริษัททีเกีย วข้ อง
Cape Nga Development Ltd.
Strand Hotels International Ltd.
Myanmar Hotel International Pte. Ltd
Home Inns and Hotels Management Inc.
Pioneer iNetwork Limited
บมจ. ไทยคม
บมจ. นวกิจประกันภัย
บ. ไทย เอเชีย แปซิฟิค บริ วเวอรี
บ. อมตะ ซิต& ี
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
บมจ. สยามแม็คโคร
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บ. ไทยนํ&าทิพย์
บ. แม่สอดพลังงานสะอาด
บ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย
บมจ. ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ. เอส.ซี.ไอ อีเลคตริ ค
บมจ. เอ็ม บี เค
บมจ. เอ็ม บี เค รี สอร์ท
บมจ. ทุนธนชาติ
บมจ. ธนาคารธนชาติ
บ. ดีบุก
บ. ไทยฟาร์มมิง

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

บ. สยามพิวรรธน์
บ. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ&ง
บ. บี.วี. โฮลดิ&ง
บ. ชินวงศ์ฟดู้
บ. ยูนิต& ีฟดู
บ. ซีเพค
ธนาคารออมสิ น
บ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลต
บ. ไปรษณี ยไ์ ทย
บ. วี.ซี. สมบัติ
บ. เพชรการค้า
บ. ซี12
บ. วี73
บ. โอเรี ยน โบรกเกอร์
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
บ. ไทย-เจแปน แก๊ส

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บริษัทย่ อย

รายชือ

บมจ. ดุสิต
Philippine Hoteliers
Dusit Fudu Hotel
กองทุนรวม
บ.ดุสิต
Philippine
บ. ดุสิตธานี
ไทยพร็
อ
พเพอร์
ต
ี
ส
์
&
International Center
บ. ดุสิตธานี บ. เทวารัณย์ Dusit USA บ. เลอ กอร์ดอง บ. ดุสิต Dusit Bird Hotels
บ. ดุสิต ไชน่า Dusit Overseas
DMS Property
Management วิทยาลัย อสังหาริ มทรัพย์
แมนเนจเม้นท์
Hoteliers, Inc.
การโรงแรม
2.75%
พร็ อพเพอร์ต& ีส์
สปา Management Inc. เบลอ ดุสิต เวิลด์ วายด์
Pvt. Ltd.
แคปปิ ตอล
Co., Ltd.
Investment Pvt. Ltd. (Shanghai)
ดุสิตธานี และสิ ทธิการเช่า
for Hospitality
ศึกษา
(Direct)
Co., Ltd
ดุสิตธานี
Education, Inc.
99.99%

99.99%

100%

49.99%

99.99 %

50%

99.99%

99.99%

100%
(Indirect)

84.05%
(Indirect)

88.01%
(Indirect)

60%
(Indirect)

45%
(Indirect)

100%
(Indirect)

30.02%

99.99%
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1. นายชนินทธ์ โทณวณิก
2. นางสิ นี เธียรประสิ ทธิn
3. นายคัมภีร์ สุ วรรณรัต
4. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
5. Mr. Evasio Barbero
6. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ
7. นางวรรณวิมล ศุภประเสริ ฐ
8. นางทองทา สิ นาดโยธารักษ์
9. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
10. นางวรางค์ ไชยวรรณ
11. นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
12. ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่
13. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
14. นายพลสัณห์ โพธิnศรี ทอง
15. ดร.พิศาล สร้อยธุหรํา
16. นายภูวเรศ อับดุลสตา
17. ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. โสภณ เริ งสําราญ
18. ดร. สุ วตั ร สิ ทธิหล่อ
19. นางวีรา พาสพัฒนพาณิชย์
20. Mr. Edilberto V. Javier
21. Mrs. Evelyn R. Singson
22. AMB. Reynaldo O. Arcilla

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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40%
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เอกสารแนบ 2
บริษัทย่ อย

รายชือ

บมจ. ดุสิต
Philippine Hoteliers
Dusit Fudu Hotel
กองทุนรวม
บ. ดุสิตธานี
บ.ดุสิต
Philippine
International Center
บ. ดุสิตธานี บ. เทวารัณย์ Dusit USA บ. เลอ กอร์ดอง บ. ดุสิต Dusit Bird Hotels
บ. ดุสิต ไชน่า Dusit Overseas ไทยพร็ อพเพอร์ต& ีส์
DMS Property
Management วิทยาลัย อสังหาริ มทรัพย์
การโรงแรม
แมนเนจเม้นท์
Hoteliers, Inc.
2.75%
พร็ อพเพอร์ต& ีส์
สปา Management Inc. เบลอ ดุสิต เวิลด์ วายด์
Pvt. Ltd.
แคปปิ ตอล
Co., Ltd.
Investment Pvt. Ltd. (Shanghai)
ดุสิตธานี และสิ ทธิการเช่า
for Hospitality
ศึกษา
(Direct)
ดุสิตธานี
Co., Ltd
Education, Inc.
99.99%

23. Mr. Washington Z. SyCip
24. Mr. Francisco H. Licuanan, III
25. Ms. Lorna Perez Laurel
26. นายอังเดร คอยน์โทร
27. นายโรเจอร์ กริ ฟฟิ ธ
28. นายชาร์ลส คอยน์โทร
29. นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิ ทธิn
30. Mr. Gaurav Bhatia
31. Mr. Ankur Bhatia
32. Mrs. Radha Bhatia
33. Mr. Ahmed Umar Maniku
34. นายศุภเดช พูนพิพฒั น์
35. นายสุ เวทย์ ธีรวชิรกุล
36. นางชวินดา หาญรัตนกูล
37. นายไพรัช มิคะเสน
38. นางสาวธัญญาพร ตั&งอุทยั สุ ข
39. ตัวแทนของสํานักงานประกันสังคม /
ผูร้ ับมอบอํานาจ

99.99%

100%

49.99%

99.99 %

50%

99.99%

99.99%

100%
(Indirect)

84.05%
(Indirect)

88.01%
(Indirect)

60%
(Indirect)

45%
(Indirect)

30.02%

99.99%

/
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/
X
/
/
/
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/
/
/

/

/

/
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/

/

/
X
/
/
/
/
/

40. Mr. Chen Li Bin

/

41. Mr. Giovanni Angelini
42. Ms. Erica Chen Xia
43. นายธงชัย สวัสดิสาร

/
/

หมายเหตุ: / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

100%
(Indirect)
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40%
(Indirect)

เอกสารแนบ 2

บริษัทย่ อย

รายชือ

บมจ. ดุสิต
Philippine Hoteliers
Dusit Fudu Hotel
กองทุนรวม
บ.ดุสิต
Philippine
บ. ดุสิตธานี
ไทยพร็
อ
พเพอร์
ต
ี
ส
์
&
International Center
บ. ดุสิตธานี บ. เทวารัณย์ Dusit USA บ. เลอ กอร์ดอง บ. ดุสิต Dusit Bird Hotels
บ. ดุสิต ไชน่า Dusit Overseas
DMS Property
Management วิทยาลัย อสังหาริ มทรัพย์
แมนเนจเม้นท์
Hoteliers, Inc.
การโรงแรม
2.75%
พร็ อพเพอร์ต& ีส์
สปา Management Inc. เบลอ ดุสิต เวิลด์ วายด์
Pvt. Ltd.
แคปปิ ตอล
Co., Ltd.
Investment Pvt. Ltd. (Shanghai) ดุสิตธานี และสิ ทธิการเช่า
for Hospitality
ศึกษา
(Direct)
Co., Ltd
ดุสิตธานี
Education, Inc.
99.99%

99.99%

100%

49.99%

99.99 %

44. Mr. Victor B. Valdepenas
45. Mr. Manuel B. Villar, Jr.
46. Mr. Edilberto B. Bravo
47. Mr. Anthony Allan C. Tajanlangit
48. Mr. Lord Irwin Chua See

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

50%

99.99%

99.99%

100%
(Indirect)

84.05%
(Indirect)

88.01%
(Indirect)

60%
(Indirect)

45%
(Indirect)

100%
(Indirect)

30.02%

99.99%

40%
(Indirect)
/
/
/
/
/

236

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายวิจักษณ์ ธัมปราชญ์
ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี เกิด
9 กันยายน 2503
บัญชีมหาบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
บัญชีบญั ฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม
เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน
Value Added Business Control: The Right Way to Manage Risk
การตรวจสอบการดําเนินงาน
การบริ หารความเสี ยงแบบทัวทั&งองค์กร
การกํากับดูแลกิจการทีดี
การถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์
2544 - ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บมจ. ดุสิตธานี
2543
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บมจ. เอสจี สิ นเอเชีย
2539 – 2541
เจ้าหน้าทีอาวุโสด้านการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารเครดิตอะกริ โก อินโดสุ เอซ
2537 – 2539
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์
 หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ~
ตําแหน่ ง
เลขานุการบริ ษทั
วัน เดือน ปี เกิด
6 พฤษภาคม 2501
การศึกษา
การอบรม
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1
การถือหุ้นในบริษัท (%)
ประสบการณ์
หน้ าทีค วามรับผิดชอบ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2
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รายละเอียดเกีย วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
ปี 2558 บริ ษทั มีการประเมินราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผปู ้ ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตาม
วิธี ก ระแสเงิ น สดคิ ด ลด (Discounted Cash Flow) ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยทั&ง หมด ซึ งผลการประเมิ น
ปรากฎว่ามีมูลค่ามากกว่าราคาตามบัญชี ของทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ บริ ษทั จึงไม่ตอ้ งรับรู ้ การด้อยค่าของ
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดและแนวปฏิบตั ิทีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์รวมทั&งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งมีวาระการดํารงตําแหน่งดังนี&
ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่ วมประชุม 8/8 ครั&ง
1. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
2. นายศักดิn เกียวการค้า
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 8/8 ครั&ง
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 8/8 ครั&ง
ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่ วมประชุม 2/2 ครั&ง
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 2/2 ครั&ง
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 2/2 ครั&ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าทีตามขอบเขตทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้กาํ กับดูแล
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี&
1. การสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและรายงานการเงิ น ประจํา ปี 2558 ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิ ญผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารมาร่ วมประชุ มเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิ นตาม
มาตรฐานการสอบบัญ ชี และมาตรฐานการบัญ ชี เพื อให้ม นใจว่
ั
างบการเงิ น ที ผูส้ อบบัญ ชี รายงานแสดง
ความเห็ นถูกต้อง และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื อถื อได้ ข้อสังเกตและข้อแนะนําของ
ผูส้ อบบัญชี ได้รับการพิ จารณาและนํามาปรั บปรุ งให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ บริ ษ ัทอย่างเหมาะสม นอกจากนี&
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุ มกับผูส้ อบบัญชี เป็ นการเฉพาะ 1 ครั&ง ผูส้ อบบัญชีได้ยนื ยันว่า ไม่มีปัญหา
ในการปฏิบตั ิงานและมีความเป็ นอิสระ รวมทั&งได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างดี ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายการเงิ น และบัญ ชี สํานัก งานใหญ่ ให้ก ารยืน ยัน ว่าระบบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั เป็ นระบบที มี
ประสิ ทธิ ผล เชื อมันว่าได้มีการรวบรวมและบันทึกรายการบัญชี ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
จากผลการสอบทานรายงานและคํา ชี& แ จงของผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่า
รายงานงบการเงิ น ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยได้จ ดั ทํา ขึ& น ตามมาตรฐานการบัญชี ทีรับรองทัวไป มี การ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเป็ นทีเชือถือได้
2. การสอบทานระบบควบคุ มภายใน และประเมินระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดย
พิ จ ารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในอย่า งสมําเสมอ ไม่ พ บข้อ บกพร่ องที เป็ น
สาระสําคัญ และฝ่ ายตรวจสอบภายในได้รายงานว่า ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
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ต่อการป้ องกันและค้นพบการทุจริ ตได้ รวมทั&งผูส้ อบบัญชี ได้รายงานว่า ระบบการควบคุ มภายในทางการเงิ น
ของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
และบริ ษ ัทย่อยมี ความเพี ยงพอและเหมาะสม สํ าหรั บการบริ หารความเสี ยงได้พิ จารณาจากแผนงานและ
รายงานของฝ่ ายบริ หารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ฝ่ ายบริ หารควรติดตามให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารความเสี ยงอย่างใกล้ชิด
3. การสอบทานการเปิ ดเผยรายการที เกี ยวโยงกัน และการปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกี ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ในปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้รั บ การยืน ยัน จากผูบ้ ริ ห ารว่า บริ ษ ทั และผูบ้ ริ ห ารได้ป ฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมาย
และข้อกําหนดต่ างๆ ข้างต้นแล้ว มี การเปิ ดเผยรายการที เกี ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ
หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์กาํ หนด จากรายงานและคํา ยืนยัน ของผูบ้ ริ หารทีรับผิดชอบ และรายงาน
ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า บริ ษทั ได้ป ฏิ บ ตั ิและมีก ารเปิ ดเผยรายการที
เกี ยวโยงกันอย่างถูกต้องเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฎระเบียบ
4. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎบัตรได้โดยไม่ถูกจํากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้
โดยไม่จาํ กัด คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานด้วยตนเองแล้ว ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ น ชอบในการพิ จารณาความดี ความชอบ การเสนอแต่ งตั&ง ถอดถอน
โยกย้ายผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั&งสอบทานและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
5. การแต่งตั&งผูส้ อบบัญชี ป ระจําปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิงานของ
ผูส้ อบบัญชี ในปี ที ผ่านมาเป็ นที น่าพอใจ และได้พิจารณาความเป็ นอิส ระของผูส้ อบบัญชี และสอบทาน
คุ ณสมบัติของผูส้ อบบัญชี แล้ว เห็ นว่าถู กต้องตามหลักเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ก าํ หนด คณะกรรมการตรวจสอบจึ งได้เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื อพิ จารณาเสนอ
ให้ ที ประชุ ม ผู ้ถื อหุ ้ น แต่ งตั&ง นางสาวบุ ญ ศรี โชติ ไพบู ลย์พ ัน ธุ์ หรื อนางสาววรรณาพร จงพี รเดชานนท์
หรื อ นางสาววิภ าวรรณ ปั ท วัน วิเวก หรื อ นางสาวปั ท มาวรรณ วัฒ นกุล หรื อ นางสาวสมบูร ณ์ ศุ ภ ศิ ริ
ภิ ญโญ จากบริ ษ ทั เคพีเอ็มจี ภูมิไ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สําหรั บปี 2559 ต่อไป
โดยมี ค ่า สอบบัญ ชี สํา หรั บ บริ ษ ทั จํา นวน 1,475,000 บาท และบริ ษ ทั ย่อ ยในประเทศอี ก 7 บริ ษ ทั
จํานวน 2,280,000 บาท

(ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่ าตอบแทนทีจ่ายให้ แก่ ผ้ ูสอบบัญชี
รอบปี บัญชีสิ&นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าในประเทศ
รายการที

ชือบริษทั ผู้จ่าย

1
2
3
4
5
6
7
8

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทย พร็ อพเพอร์ต& ีส์
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต& ีส์
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บ. ดุสิต ไชน่าแคปปิ ตอล
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
9
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
รวมค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ

ชือผู้สอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี

นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธุ์
นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธุ์
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

1,475,000
985,000
110,000
170,000
160,000
630,000
110,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธุ์
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

340,000
115,000
4,095,000

บาท
บาท
บาท

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าในต่างประเทศ
รายการที
1
2
3

4

ชือบริษทั ผู้จ่าย

ชือผู้สอบบัญชี

R.G. Manabat & Co., Makati City,
Philippines
DMS Property Investment Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of
Maldives
Dusit Fudu Hotel Management
KPMG Huazhen (Special General
(Shanghai) Co., Ltd.
Partnership), Shanghai, People’s
Republic of China
Philippine Hoteliers International
R.G. Manabat & Co., Makati City,
Center for Hospitality Education, Inc. Philippines

ค่ าสอบบัญชี

Philippine Hoteliers, Inc.
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600,000 Peso
9,800 USD

250,000 RMB
100,000 Peso

เอกสารแนบ 6

ค่ าบริการอืน (non-audit fee)
ประเภทของงานบริการอืน
รายการที ชือบริษทั ผู้จ่าย
(non-audit service)
1
2

ผู้ให้ บริการ

บมจ. ดุสิตธานี ค่าทีปรึ กษาด้านภาษีสาํ หรับ
การลงทุนในต่างประเทศ
DMS Property ค่าทีปรึ กษาการนําส่ งภาษี
Investment Pvt.
Ltd.

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

บ. สํานักภาษี เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย
KPMG, Male, Republic
of Maldives
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ค่ าตอบแทนของงานบริการอืน
ส่ วนทีจ่ายไปใน ส่ วนทีจะต้ อง
ระหว่ างปี บัญชี จ่ ายในอนาคต
320,000 บาท
2,244 USD

5,144 USD

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลข้างต้น
 ถู ก ต้ อ งครบ ถ้ ว น แล้ ว ทั& งนี& ข้ า พ เจ้ า ข อยื น ยัน ว่ า ไม่ มี ข้ อ มู ล การให้ บ ริ การอื นที บ ริ ษั ท
แล ะบ ริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยให้ ข้ า พ เจ้ า สํ านั ก งาน ส อบ บั ญ ชี ที ข้ า พ เจ้ า สั งกั ด แล ะบุ ค ค ล ห รื อ
กิ จ การที เกี ยวข้ อ งกั บ ข้ า พ เจ้ า และสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ที ข้ า พ เจ้ า สั ง กั ด ที ข้ า พ เจ้ า ทราบ
และไม่มีการเปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น
 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
เมื อปรั บ ปรุ ง ข้อมู ล ข้างต้น (ถ้ามี ) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืน ยัน ว่าข้อมู ล ทั&ง หมดในแบบฟอร์ ม นี& แสดง
ค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริ การอืนทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ขา้ พเจ้า สํานักงานสอบบัญชี ที
ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชี ดงั กล่าว ทีถูกต้อง
ครบถ้วน

ลงชือ
(นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธุ์)
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ผูส้ อบบัญชีของ บมจ. ดุสิตธานี

และไม่มีการเปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น

บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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