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1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ัท ดุ สิ ตธานี จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท”) เริ่ มประกอบธุ รกิ จโรงแรมตั้งแต่ เดื อนกันยายน 2509
ด้วยทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ 40 ล้านบาท มูลค่าหุ น้ ละ 1,000 บาท ต่อมาเดือนตุลาคม 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
80 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นละ 1,000 บาท ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2514 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เป็ น 120 ล้านบาท
มู ลค่ าหุ ้ นละ 100 บาท ปี 2522 เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 240 ล้านบาท มู ลค่ าหุ ้ นละ 100 บาท ปี 2530 เพิ่ มทุ น
จดทะเบียนเป็ น 360 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท ในวันที่ 14 สิ งหาคม 2533 บริ ษทั เปลี่ ยนมูลค่าหุ ้นจากหุ ้นละ
100 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 5 บาท ในวันที่ 5 ตุลาคม 2534 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 405 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2536 เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 600 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2538
เปลี่ ยนมู ลค่ าหุ ้ นจากมู ลค่ าหุ ้นละ 5 บาท เป็ นมู ล ค่ าหุ ้ น ละ 10 บาท และเมื่ อ วัน ที่ 2 ตุ ล าคม 2540 เพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนเป็ น 850 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ต่อ
หุ น้ จากเดิมหุ ้นละ 10 บาท เป็ น 1 บาท ส่ งผลให้จานวนหุ ้นสามัญที่ชาระแล้วของบริ ษทั เพิ่มขึ้น จากเดิม 85 ล้านหุ ้น
เป็ น 850 ล้านหุ ้น บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนประเภทริ เริ่ มกิจการโรงแรมในปี 2510 ซึ่ งได้รับยกเว้น
ภาษีการนาสิ นค้าจากต่างประเทศ และภาษีเงิ นได้นิติบุคคล เป็ นระยะเวลา 5 ปี บริ ษทั ได้จดทะเบียนเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 ในปี 2536 บริ ษทั ได้แปรสภาพจากบริ ษทั
จากัด เป็ น บริ ษทั มหาชนจากัด โดยใช้ชื่อว่าบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่ าที่ จากสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2511
ที่ ดินเนื้ อที่ ประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 67.84 ตารางวา มี อายุสั ญญาเช่ า 30 ปี นับตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2516 ซึ่ งครบ
กาหนดวันที่ 31 มี นาคม 2546 และสามารถต่ อสั ญญาได้อีก 2 ครั้ ง ครั้ งละ15 ปี โดยจะต้องตกลงค่ าเช่ ากันใหม่
บริ ษทั ก่อสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าว 3 อาคารคือ อาคารสานักงานให้เช่า 11 ชั้นเนื้ อที่ 13,245.54 ตารางเมตร และ
พื้นที่ ช้ นั ใต้ดิน 336 ตารางเมตร อาคารโรงแรม 23 ชั้น โดยมีห้องพัก 500 ห้อง และ อาคาร 3 ชั้นโดยรอบ โดยมี
ห้องพัก15 ห้อง ภายหลังได้ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเป็ นการประกอบกิจการสปา
โรงแรมดุ สิตธานี ได้เปิ ดดาเนิ นงานกิ จการโรงแรม ห้องอาหาร จัดเลี้ ยง และกิ จการอื่นๆ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับ
กิ จการโรงแรม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2513 ต่อมาได้ปรับปรุ งเป็ นห้องแลนด์มาร์ ค (ห้องสู ทเล็ก) โดยรวมห้อง
มาตรฐานบางส่ วนจาก 2 ห้องเป็ น 1 ห้อง คงเหลื อห้องพักทั้งหมด 285 ห้อง ในปี 2524 ได้สร้ างอาคาร E-wing
13 ชั้น มี จานวน 232 ห้ อง รวมเป็ นห้องพักจ านวน 517 ห้ อง และในปี 2525 ได้ก่ อสร้ างอาคารที่ จอดรถ 5 ชั้น
เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2545 บริ ษทั ได้ลงนามต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารครั้งที่ 1 โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยบนที่ดิน 18 ไร่ 1 งาน 18.50 ตารางวา มีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี
เมื่อครบสัญญา 30 ปี บริ ษทั มีสิทธิ ในการต่อสัญญาเช่าที่ดินได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ปี
เมื่ อ วัน ที่ 22 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท ได้ ล งนามในสั ญ ญาเช่ าที่ ดิ น กั บ ส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น
ส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ (“สัญญาเช่ าฉบับใหม่”)โดยสัญญาเช่ าฉบับใหม่มีกาหนดระยะเวลา 30 ปี และมีบริ ษทั สิ ทธิ
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ต่ออายุสัญญาเช่ าดังกล่ าวออกไปอีก 30 ปี ซึ่ งระยะเวลาการเช่ าตามสัญญานี้ นบั ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้
บริ ษทั มีระยะเวลาในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้ น 7 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้นไป เนื่ องจากการลงนามใน
สัญญาเช่าฉบับใหม่น้ ี บริ ษทั จึงได้ตกลงสละอายุการเช่าที่เหลือ ที่มีอยุต่ ามสัญญาเช่าฉบับปั จจุบนั รวมทั้งสละสิ ทธิ
ในการต่อสัญญา อีก 15 ปี ออกไปด้วย
บริ ษั ท ได้ จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทยเมื่ อ ปี 2518
ในปี 2536 บริ ษ ัทได้แปรสภาพจากบริ ษ ัทจากัด เป็ น บริ ษ ัทมหาชนจากัด โดยใช้ชื่ อว่าบริ ษ ัท ดุ สิ ตธานี จ ากัด
(มหาชน) และชื่อภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้ชื่อย่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์วา่ DTC
ธุ รกิ จหลักของ บมจ. ดุ สิ ตธานี คื อ ธุ รกิ จโรงแรม การรั บจ้างบริ หารโรงแรม และการให้ สิ ทธิ ในการ
ดาเนินการภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ดุสิตธานี” (Licensing) ธุ รกิจการศึกษาและธุ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
บริษัท
บมจ. ดุสิตธานี

Philippine Hoteliers, Inc.

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรมและรับจ้ างบริหารโรงแรม
- เป็ นเจ้าของและบริ หารโรงแรม 2 แห่ ง ได้แก่ ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ และ
ดุสิตธานี พัทยา
- เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าส าหรั บโรงแรม ได้แก่ “ดุ สิ ตธานี ”
“ดุสิตเดวาราณา” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตปริ๊ นเซส” และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์”
- เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าส าหรั บสปา ได้แก่ “เทวารั ณย์ สปา”
“น้ 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 ต้ ีส์
3 แห่ง ได้แก่ ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช และดุสิต
ปริ๊ นเซส เชียงใหม่
- รั บ จ้ างบริ หารโรงแรมที่ เปิ ดแล้ ว ในประเทศ ได้ แ ก่ ดุ สิ ตดี ทู
เขาใหญ่
- รับจ้างบริ หารโรงแรมที่เปิ ดแล้วในต่างประเทศ ได้แก่ ดุสิตดีทู โฮเต็ล
คอนสแตนซ์ พาซาดีน่า สหรัฐอเมริ กา
- รับจ้างบริ หารโรงแรมที่จะเปิ ดในประเทศ ได้แก่ ดุสิตดีทู ภูเก็ต อารี ยา
- รับจ้างบริ หารโรงแรมที่จะเปิ ดในต่างประเทศ ได้แก่ ดุ สิตธานี ลากูน่า
สิ งคโปร์
- ให้ ใช้ชื่ อเครื่ องหมายการค้า 4 แห่ ง ได้แก่ ดุ สิ ตไอส์ แลนด์ รี สอร์ ท
เชี ยงราย ดุสิตธานี กระบี่ บีช รี สอร์ ท ดุสิตธานี เรสซิ เด้นซ์ ดาเวา และ
ดุสิตดีทู เรสซิ เด้นซ์ เซบู ซิ ต้ ี ฟิ ลิปปิ นส์
- เป็ นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ คื อ ดุ สิ ตธานี มะนิ ลา ซึ่ ง
บริ หารงานโดย บ.ดุสิต เวิลด์ วายด์
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บริษัท

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
- รั บจ้างบริ หารโรงแรมที่ จะเปิ ดในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้ แก่ ดุ สิ ต
ปริ๊ นเซส เอ็นเอไอเอ การ์ เด้นส์ มะนิ ลา ดุ สิ ตดี ทู ดาเวา ดุ สิ ตธานี รู บิ
ไอซ์แลนด์ ดุ สิตปริ๊ นเซส เซบู ซิ ต้ ี ดุสิตดีทู เรสซิ เด้นซ์ เซบู ซิ ต้ ี และ
ดุสิตดีทู เวฟ ซานฮวน

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์

Dusit Overseas Co., Ltd.

Dusit Bird Hotels Private Limited

- เกิ ดจากการควบรวมกิ จการระหว่าง บมจ. รอยัล ปริ๊ นเซส และบ. ดุสิต
โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552
- เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้า “รอยัลปริ๊ นเซส”
- เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
- เป็ นเจ้าของโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
และดุสิตปริ๊ นเซส โคราช
- ให้ ใช้ ชื่ อเครื่ องหมายการค้า 2 แห่ ง ได้แก่ ปทุ มวัน ปริ๊ นเซส และ
รอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง
- รั บจ้างบริ หารโรงแรมที่ เปิ ดแล้วในต่ างประเทศได้ แก่ ดุ สิ ตธานี
อาบู ด าบี ดุ สิ ตธานี ดู ไ บ รวมถึ ง อพาร์ ท เม้ น ท์ (Unfurnished) ณ
ดุ สิ ตธานี ดู ไบ เพิ ร์ลโคสต์ พรี เมี ยร์ โฮเต็ ล อพาร์ ทเม้นท์ ดุ สิ ตธานี
เลควิว ไคโร และดุสิตดีทู ไนโรบี
- รั บจ้างบริ หารโรงแรมที่ จะเปิ ดในต่ างประเทศ ได้ แก่ ดุ สิ ต โฮเต็ ล
แอนด์ สวีท โดฮา ดุ สิ ตเดวาราณา มัลดี ฟส์ ดุ สิ ตธานี ซามาร่ า ซู สส์
ดุสิตธานี บรู๊ ควอเตอร์ ดุสิตธานี คัมรานห์ ดุ สิตดี ทู เรสซิ เด้นซ์ ย่างกุง้
ดุ สิ ตดี ทู ทิ มพู ดุ สิ ตธานี เจดดาห์ ดุ สิ ตธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ ค
โฮเต็ล แอนด์ คาสิ โน ดุสิตดีทู อูลานบาตอร์ ดุสิตดีทู พูนาคา ดุสิตดีทู
ปาล์ม มอลล์ มัสกัต ดุสิตดี ทู ซัลวา โดฮา ดุ สิตปริ๊ นเซส เอเซส ดูไบ
ดุสิตธานี ศรี ลงั กา บาลาพิทิยา บีชฟร้อนท์ ดุสิตดีทู คูตา้ บีช บาหลี
ดุสิตดีทู ซันเซ็ท โร๊ ด บาหลี ดุสิตธานี เรสซิ เด้นซ์ มัสลัก อิสตันบลู
และดุสิตธานี ย่างกุง้
- ให้ ใช้ ชื่ อเครื่ องหมายการค้า 3 แห่ ง ได้ แก่ ดุ สิ ตเรสซิ เด้ นซ์ ดู ไบ
มารี น่ า ดุ สิ ตดี ทู เคนซ์ ดู ไบ และ ดุ สิ ตดี ทู เรสซิ เด้นซ์ อัล แมนซั ล
อาบูดาบี
- กิ จการร่ วมทุ นระหว่าง บมจ. ดุ สิ ตธานี และ Bird Hospitality Services
Private Limited ประเทศอิ นเดี ย ดาเนิ นธุ รกิ จรั บจ้างบริ หารโรงแรมใน
ประเทศอินเดีย
- เนื่ องด้วยบริ ษ ัทและ Bird Hospitality Services Private Limited มี แผน
กลยุทธ์ การลงทุ นในประเทศอิ นเดี ยที่ แตกต่างกัน ในปี 2559 ทั้งสอง
บริ ษทั จึงมีมติเห็ นชอบร่ วมกันที่ จะปิ ดบริ ษทั ร่ วมทุ นดังกล่าว และจะ
ชาระบัญชีตามกฎหมายของประเทศอินเดียต่อไป
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บริษัท
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
DMS Property Investment Private
Limited
Dusit USA Management Inc.

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

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
- เป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี
ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดี ทู เชี ยงใหม่ และ ดุ สิตธานี หัวหิ น เพื่อรองรับการ
บริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การ
เช่าดุสิตธานี
- เป็ นเจ้าของโรงแรม 2 แห่ งได้แก่ ดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิตดี ทู
เชียงใหม่
- เป็ นเจ้าของสิ ทธิ การเช่าที่โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิ น
- เป็ นเจ้ า ของโรงแรมดุ สิ ตธานี มั ล ดี ฟส์ ซึ่ งบริ หารงานโดย
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
- เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นที่มลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
รับจ้างบริ หารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริ กา
- รับจ้างบริ หารโรงแรมดุสิตธานี กวม
- รับจ้างบริ หารโรงแรมที่ เปิ ดแล้วในสาธารณรั ฐประชาชนจี น ได้แก่
ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว ดุสิตธานี ฟูดู ฉิ งเฟิ ง ฉางโจว ดุสิตธานี
ตงไถ่ เจียงซู ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริ ง แอนด์ สปา ฉงฮัว่ กวาง
โจว และดุสิต ปริ๊ นเซส รี สอร์ ท พานจือหัว เสฉวน
- รับจ้างบริ หาร 25 โรงแรมที่จะเปิ ดในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Dusit Saudi LLC

บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์

บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล

- กิ จ การร่ ว มทุ น ระหว่ า ง Dusit Overseas Company Limited และ
Dyar Hotels and Resorts Limited ด าเนิ นธุ รกิ จรั บ จ้ า งบริ หาร
โรงแรมในประเทศซาอุดิอาระเบีย เขตตะวันออกกลาง และเขต
แอฟริ กาเหนือ
- รับจ้างบริ หาร 2 โรงแรมที่จะเปิ ดในประเทศซาอุดิอาระเบีย และ
ประเทศกาตาร์
- เป็ นสานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค ให้บริ การบริ หารโรงแรมแก่วิสาหกิจ
ในต่ างประเทศเช่ น ดุ สิ ตธานี มะนิ ลา ดุ สิ ตธานี มั ล ดี ฟ ส์ และ
โรงแรมภายใต้การบริ หารของ Dusit Overseas Co., Ltd.
- ให้ บริ การด้านการตลาดทั้งโรงแรมในประเทศและต่ างประเทศส าหรั บ
วิสาหกิจในเครื อ
- ถือหุน้ ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.

บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
- ลงทุนในบริ ษทั ต่างๆ
(เดิมชื่อ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์ เนชัน่ แนล)
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บริษัท

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

ธุรกิจการศึกษา
- ประกอบธุ รกิจด้านการศึกษา

- วิทยาลัยดุสิตธานี

- สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยด้านการบริ หารและการจัดการโรงแรม

- บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

- โรงเรี ยนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรั่งเศส

- Philipine Hoteliers International - ประกอบธุ รกิจด้านการศึกษา
Center for Hospitality Education,
Inc.
ธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
บมจ. ดุสิตธานี
- เป็ นเจ้าของและประกอบธุ รกิจให้เช่าสานักงานชื่ อ อาคารพาณิ ชย์ ดุสิตธานี
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. วิมานสุ ริยา

- ประกอบธุ รกิจบริ การด้านสุ ขภาพ (Spa)
- เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุ รกิ จของ
บริ ษทั

บ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ ต้ ี

- เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุ รกิ จของ
บริ ษทั
- เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุ รกิ จของ
บริ ษทั
- เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุ รกิ จของ
บริ ษทั

บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์
บ. ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี
แมนเนจเม้นท์
1.1

นโยบายในการดาเนินงานของบริษัทในภาพรวม
 วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์กรชั้นนาในธุ รกิจการให้บริ การของเอเชียสาหรับลูกค้า พนักงาน และ ผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกับ
บริ ษทั ”
 พันธกิจ
“สร้างประสบการณ์เหนือระดับความคาดหวังสาหรับทุกการบริ การ”
 คุณค่ าหลักของดุสิต
ใส่ ใจ
จริ งใจ
เคารพ
อ่อนน้อม
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ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติปรับปรุ ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าหลักขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั โดยให้เริ่ มใช้
ในปี 2560 ดังนี้
 วิสัยทัศน์
“ภูมิใจในความเป็ นไทย มอบบริ การจากใจอันงดงาม สร้างความประทับใจทัว่ โลก”
 พันธกิจ
“สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย...ตลอดเวลา”
 คุณค่ าหลักของดุสิต
“เราใส่ ใจ” กับทุกคน
“เราเต็มที่” กับทุกสิ่ ง
“เราทาได้” ทุกทุกอย่าง
 วัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ
บริ ษทั มีรายได้เติบโตในระยะยาว มีธุรกิจที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ ยง และสร้างผลตอบแทนที่ดี
ให้แก่ผถู้ ือหุน้
 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั มีเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิจโดยใช้นโยบายเชิ งรุ ก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกับการบริ หาร
ต้นทุ นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่ งเน้ นการขยายกิ จการในด้านการรั บบริ หารโดย
เพิ่มจานวนโรงแรมที่รับบริ หารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ ยง ในขณะเดียวกัน
ยังได้ พิ จารณาช่ องทางการลงทุ นในกิ จการโรงแรมและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องควบคู่ ก ั บ การขยายตัว
ในการรับบริ หาร โดยมีเป้ าหมาย ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการรับบริ หารโรงแรมและ
การลงทุนในกิจการโรงแรมในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
 กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
1. บริ หารจัดการทรั พย์สิ นที่ มี อยู่อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ เหมาะสม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาด
2. ขยายฐานธุ รกิจด้านการรับบริ หารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้
3. เล็งหาธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อกระจายความเสี่ ยง
4. ขยายฐานลูกค้า และสร้ างความแข็งแกร่ งให้กบั เครื่ องหมายการค้าเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่จดจา
รวมทั้งขยายช่องทางการตลาด
5. เสริ มสร้างทีมงานบริ หารและปฏิบตั ิการให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับแผนการขยายธุ รกิจ
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญเกีย่ วกับอานาจในการควบคุมบริษัทในปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่มี
 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญเกีย่ วกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปี ทีผ่ ่านมา
1. จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่จานวน 4 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั วิมานสุ ริยา จากัด และบริ ษทั
สวนลุ ม พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จากัด
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และบริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์ จากัด เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2559 เพื่อรองรับการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ในอนาคต
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ปิดบริ ษทั ร่ วมทุน Dusit Bird Hotels Private Limited ที่บริ ษทั ลงทุน
ในสั ดส่ วนร้ อยละ 50.00 กั บ Bird Hospitality Services Private Limited (“Bird Group”) ประเทศ
อินเดีย เพื่อดาเนิ นธุ รกิจรับจ้างบริ หารโรงแรมในประเทศอินเดีย ด้วยทุนจดทะเบียน 28.6 ล้านรู ปี
เนื่องด้วยปั จจุบนั บริ ษทั และ Bird Group มีแผนกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน คณะกรรมการทั้ง
สองบริ ษ ัท จึ งมี มติ เห็ นชอบร่ วมกันที่ จะปิ ดบริ ษ ัทร่ วมทุ นดังกล่ าว และจะช าระบัญชี ตาม
กฎหมายของประเทศอินเดียต่อไป อย่างไรก็ดี ด้วยความสัมพันธ์อนั ยาวนานหลายปี ประกอบกับ
บริ ษทั ยังคงเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุ รกิจในประเทศอินเดีย บริ ษทั จึงจะร่ วมลงนามใน
สัญญาการเป็ นพันธมิ ตรทางการขายและการตลาดร่ วมกับ Bird Group และพิจารณาที่ จะจัดตั้ง
สานักงานขายภูมิภาค ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เพื่อหาทางขยายแบรนด์ของดุสิตในภูมิภาคนี้
ต่อไป
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถื อหุ้ น การจั ดการ หรื อการประกอบธุ รกิจ หรื อเหตุ การณ์ ส าคั ญอื่น
ในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ
การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั จากเดิ มหุ ้นละ 10 บาท (สิ บบาท) เป็ นมูลค่า
หุ ้นละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบริ คณห์สินธิ ข้อ 4 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 4 ของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ข องหุ ้ น นั้น บริ ษ ัท
ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ าที่ ตราไว้ข องหุ ้ นของบริ ษ ทั ต่ อกรมพัฒ นาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่ อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ส่ งผลให้จานวนหุ ้นสามัญที่ชาระแล้ว
ของบริ ษ ัท เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 85,000,000 หุ ้ น (แปดสิ บ ห้ า ล้า นหุ ้ น ) เป็ น 850,000,000 หุ ้ น
(แปดร้อยห้าสิ บล้านหุ ้น) โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วคงเดิมคือ 850,000,000 บาท
(แปดร้อยห้าสิ บล้านบาท)
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 รางวัลทีด่ ุสิต อินเตอร์ เนชั่นแนล ได้ รับในปี 2559
1. Certificate of Excellence 2016 by Trip Advisor: โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ได้รับการคัดเลือกจาก
Trip Advisor ให้รับประกาศนี ยบัตรยอดเยีย่ ม นับเป็ นใบประกาศอันทรงเกียรติประจาปี 2559 โดย
ตัดสิ นจากการลงคะแนน และบทความผ่านเว็บไซต์ www.tripadvisor.com ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสามารถยืนยันความเป็ นเลิศในการให้บริ การของโรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน
2. EarthCheck GOLD Certified: โรงแรมดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่ และโรงแรมดุ สิตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่
ได้รับรางวัล “EarthCheck GOLD Certified” ปี 2559 จากเอิร์ธเช็ค ซึ่ งเป็ นองค์กรชั้นนาผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และประเมินผลมาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั องค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทัว่ โลก
โรงแรมดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่ และโรงแรมดุ สิตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ ได้ผ่านการประเมิ นผลในการ
เสริ มสร้าง ให้ความสาคัญ และรักษามาตรฐานระดับสู ง ด้านการประหยัดพลังงานและอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนได้อย่างดีเยีย่ ม รวมถึงการจัดการขยะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3. ASEAN Green Hotel 2016: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้รับรางวัล ASEAN Green Hotel 2016 เพื่อ
เป็ นการรั บรองว่าได้ปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานการดาเนิ นการส าหรั บผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม
ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาเซี ยน
4. Thailand MICE Venue Standard Award by Thailand Conventiom Exibition Bureau: TCEB
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รี สอร์ ท ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานที่
จัดงานแห่ งประเทศไทย โดยสานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ มและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
หรื อ ทีเส็ บ ด้วยบทบาทผูน้ าของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคที่พร้อมผลักดันสถานประกอบการ
ไมซ์ ไทยยกระดับคุ ณภาพให้ได้มาตรฐาน พร้ อมให้บริ การห้องประชุ มที่ มี อุปกรณ์ พร้ อมทั้ง
ด้านภาพและเสี ยงเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านธุ รกิจ
5. Thailand Tatler Best Restaurant 2016 by Thailand Tatler magazine: ห้ อ งอาหารเบญจรงค์
และ 22 Kitchen & Bar โรงแรมดุ สิ ตธานี กรุ งเทพฯ ได้รับรางวัล ”ห้ องอาหารยอดเยี่ยมแห่ งปี
2559” จากนิตยสารไทยแลนด์ แททเลอร์ ซึ่ งเป็ นนิตยสารเกี่ยวกับไลฟ์ สไตล์ของสังคมชั้นสู ง
6. Best Thai Restaurant by FACT Abu Dhabi: ห้องอาหารเบญจรงค์ โรงแรมดุ สิตธานี อาบูดาบี
ได้รับรางวัลห้องอาหารไทยที่ดีที่สุดของอาบูดาบี จากนิตยสารแฟคท์ อาบูดาบี เป็ นปี ที่ 2 ซึ่งเป็ น
นิตยสารวัฒนธรรมมาตรฐานสากลของการออกแบบที่เหนือชั้นเล่มแรกของประเทศ
7. Condé Nast Traveller Readers’ Choice Award 2016: โรงแรมดุ สิ ตธานี มัลดี ฟส์ ได้รับรางวัล
Condé Nast Traveller Middle East Readers’ Choice Awards 2016 จากผลโหวตผู ้ อ่ านนิ ตยสาร
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Condé Nast Traveller ทัว่ โลก ให้เป็ นโรงแรมที่ชื่นชอบมากที่สุด (Favourite Hotel) หรื อ รี สอร์ ท
สาหรับครอบครัว (Resort for Families) ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
8. Ranna Award by Baa Atoll Council: โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้รับรางวัล จากสภาบาอะตอล
สาหรับการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของชุ มชนท้องถิ่น โดยรางวัลแรกที่ได้รับจากรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงของมัลดี ฟส์ คือรางวัลสาหรับ “ความชื่ นชมและขอบคุ ณสาหรับการสนับสนุ นและ
ความช่ วยเหลื อให้กบั สภาบาอะตอล” รางวัลที่สองที่ได้รับเป็ น “รางวัลการบริ การชั้นเยี่ยม” ให้
สาหรับการสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ องเพื่ อชุ มชนและสภาบาอะตอล รางวัลนี้ เป็ นรางวัลสาหรั บ
รี สอร์ ทที่ ทาประโยชน์มากที่ สุดและมี ความทุ่มเทในกิ จกรรมของชุ มชน โดยโรงแรมดุ สิตธานี
มัลดีฟส์ เป็ นโรงแรมแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
9. ประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิ ธิบูรณะ
ชนบทแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ องค์กรร่ วมดาเนิ นงานในความริ เริ่ มสากล
ด้านการประเมิ นความยัง่ ยืน หรื อ Global Initiative for Sustainability Rating (GISR) ได้ประเมิ น
ข้อมู ลด้านสิ่ งแวดล้อม สั งคม และธรรมาภิ บาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
ของบริ ษ ัท จดทะเบี ย น โดยคัด เลื อ ก บริ ษ ัท ดุ สิ ตธานี จ ากัด (มหาชน) ให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
หลักทรัพย์ ESG100 ประจาปี 2559 และมอบประกาศนี ยบัตร “Certificate of ESG100 Company”
เพื่อเป็ นเกียรติแก่บริ ษทั
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บมจ. ดุสิตธานี
(DTC)

0.55%

ธุรกิจรับจ้ างบริหารโรงแรม

Dusit USA
100 %
Management Inc.

บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์ 99.99% 2.75%
Dusit Overseas 100 %
Co., Ltd.
Dusit Saudi
LLC 2

ธุรกิจโรงแรม
บ. ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ต้ ีส์

ธุรกิจการศึกษา

บ. ดุสิตธานี
99.99%
การโรงแรมศึกษา

99.99%

บ. เลอ กอร์ดอง 49.99%
เบลอ ดุสิต

บมจ. ดุสิต ไทย
พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ 3 84.05%

100%

DMS Property
Investment
Private Limited

51.00%

บ. ดุสิต ไชน่า 99.99%
แคปปิ ตอล
Dusit Fudu Hotel
45.00%
Management
(Shanghai) Co., Ltd.
Dusit Bird Hotels
50.00%
Private Limited 1

บ. เทวารัณย์ สปา 99.99%

บ. วิมานสุริยา 99.70%
บ. ศาลาแดง
พร็ อพเพอร์ต้ ี 99.70%
แมนเนจเม้นท์

วิทยาลัยดุสิตธานี

65.00%

40.00%
Philippine
Hoteliers, Inc. 88.01%

อืน่ ๆ

Philippine Hoteliers
International Center for
Hospitality Education, Inc.

บ. สวนลุม 99.70%
พร็ อพเพอร์ต้ ี

บ. พระราม 4 99.70%
เดเวลอปเม้นท์

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99%

กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และ 30.02%
สิ ทธิการเช่าดุสิตธานี

หมายเหตุ 1 Dusit Bird Hotels Private Limited อยูใ่ นระหว่างกระบวนการปิ ดกิจการและชาระบัญชีตาม
กฎหมายของประเทศอินเดีย
2
Dusit Saudi LLC ได้จดั ตั้งเป็ นนิ ติบุคคลแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เริ่ มประกอบกิจการ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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3

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ มีผถู ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องโดยเป็ นกรรมการของบมจ. ดุสิตธานี ดังนี้
ชื่อ
1. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
2. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
3. บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
ซึ่งนางวรางค์ ไชยวรรณ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หาร
4. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
5. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์

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

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้
 แยกตามสายผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้และโครงสร้างการถือหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยในระยะ 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลิตภัณฑ์ /บริการ

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)

ปี 2557
รายได้

1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม
1.1 รายได้ค่าห้องพัก

รวมรายได้ ค่าห้ องพัก
1.2 รายได้ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม

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

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ปี 2558
%

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

100.00
88.00
86.79
99.99
56.41

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

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

1,480,215

28.60

12

12.64
8.31
4.96
15.18
9.33

รายได้

100.00
88.00
86.79
99.99
56.41

รวมรายได้ ค่าอาหารและเครื่องดืม่

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2559

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

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

รายได้

%

836,212 15.41
449,787 8.29
281,421 5.19
715,399 13.19
468,091 8.63
2,750,910 50.71
563,363 10.38
299,095 5.51
175,730 3.24
333,328 6.14
201,411 3.72
1,572,927 28.99
(หน่วย : พันบาท)

แบบ 56-1
ผลิตภัณฑ์ /บริการ

1.3 รายได้อื่นๆ

รวมรายได้ อื่น ๆ
รวมรายได้ จากธุรกิจโรงแรม
2. รายได้จากการรับจ้าง
บริ หารโรงแรม

ดาเนินการโดย

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

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
3. Dusit Overseas Company Limited
4. Dusit USA Management Inc
รวมรายได้ จากบริการรับจ้ างบริหารโรงแรม
3. รายได้จากธุรกิจอาคารให้เช่า
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
1. บมจ. ดุสิตธานี
รวมรายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)
100.00
88.00
86.79
99.99
99.99
56.41

100.00
86.79
99.99
100.00

100.00

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
13

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

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

%
0.69
0.32
0.20
0.21
0.54
1.12

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

%
1.06
0.25
0.15
0.53
0.94

รายได้
%
47,196 0.87
13,276 0.24
8,868 0.16
30,131 0.56
50,006 0.93

159,274
4,248,469
5,907
3,000
107,202
116,109

3.08
82.10
0.11
0.06
2.07
2.24

157,193
4,447,419
5,734
3,000
115,385
124,119

2.93
82.83
0.10
0.06
2.15
2.31

149,477 2.76
4,473,314 82.46
6,258 0.12
3,000 0.06
96,399 1.78
41,961 0.76
147,618 2.72

77,537
77,537

1.50
1.50

76,289
76,289

1.42
1.42

77,553
77,553

1.43
1.43

แบบ 56-1

ผลิตภัณฑ์ /บริการ

4. รายได้จากธุรกิจการศึกษา

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. วิทยาลัยดุสิตธานี
3. บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

100.00
86.79
99.99

รวมรายได้ จากธุรกิจการศึกษา
5. รายได้อื่น ๆ
เงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งกาไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย(2)
รายได้อื่น
รวมรายได้ อนื่ ๆ
รวมรายได้ ท้งั หมด

ปี 2557

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2559

ปี 2558

รายได้
36,980
377,161
414,141
14,720
74,694

%
0.71
7.29
8.00
0.28
1.44

รายได้
32,191
403,067
1,338
436,596
14,451
40,625

%
0.60
7.51
0.02
8.13
0.27
0.76

229,028
318,442

4.44
6.16

230,091
285,167

4.28
5.31

5,174,698

100.00

5,369,590

100.00

รายได้
%
21,841 0.40
412,650 7.61
7,503 0.14
441,994 8.15
15,764 0.29
22,080 0.41
246,809
284,653

4.54
5.24

5,425,132 100.00

(1)

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ดุ สิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ี ส์ จากัด (มหาชน) ลงทุ นเพิ่มใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อีกร้อยละ 5 โดยการซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมจานวน 1,925,000 หุ ้น เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 2,435,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 65.00 และร้อยละ 60.00 ของหุ ้นใน DMS Property Investment Pvt. Ltd.
และใบหุน้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้นาไปวางไว้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
(2)

ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและเงินลงทุนในการร่ วมค้าใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. บ. เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต
และ Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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 แยกตามโรงแรม
โครงสร้างรายได้รวมจากการดาเนินธุ รกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซึ่งเป็ นรายได้รวมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ได้รับรู ้รายได้ตามสัดส่ วนการถือหุ น้
ของบริ ษทั ) ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม และรายได้อื่นๆ จากธุ รกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
โรงแรม

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)

ดุสิตธานี กรุ งเทพ
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี พัทยา
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี มะนิลา
Philippine Hoteliers, Inc.
ดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ี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 รวมจากการดาเนินธุรกิจโรงแรมทีอ่ ยู่ภายใต้ กลุ่มดุสิตธานี

100.00
100.00
88.00
86.79
86.79
86.79
99.99
99.99
99.99
56.41

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

รายได้ รวม ร้ อยละ รายได้ รวม ร้ อยละ รายได้ รวม ร้ อยละ
659,679 15.12
897,161 19.70
915,120
19.90
606,573 13.90
619,089 13.59
583,262
12.68
703,810 16.13
680,761 14.94
780,080
16.96
118,408 2.71
142,214
3.12
146,758
3.19
208,302 4.77
218,742
4.80
221,024
4.81
125,582 2.88
111,972
2.46
109,051
2.37
416,235 9.54
450,402
9.89
419,437
9.12
643,620 14.75
542,630 11.91
530,949
11.55
124,069 2.84
152,090
3.34
154,570
3.36
757,716 17.36
740,176 16.25
738,209
16.06
4,363,994 100.00
4,555,237 100.00
4,598,460
100.00

แบบ 56-1

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ปั จจุบนั บริ ษทั ประกอบธุ รกิจด้านโรงแรม และให้บริ การอื่นๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับธุ รกิจโรงแรม ดังนี้
1. ธุรกิจโรงแรม
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจโรงแรม โดยมี 5 เครื่ องหมายการค้า ได้แก่
 ดุสิตธานี
 ดุสิตเดวาราณา
 ดุสิตดีทู
 ดุสิตปริ๊ นเซส
 ดุสิตเรสซิเด้นซ์
โรงแรมในแต่ละเครื่ องหมายการค้าจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างและหลากหลายของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
การดาเนิ นธุ รกิจโรงแรมของบริ ษทั แบ่งเป็ น 2 ประเภท
ก. ธุรกิจโรงแรมทีบ่ ริ ษทั เป็ นเจ้ าของ
 ภายใต้ บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) เป็ นโรงแรมระดับห้าดาวภายใต้เครื่ องหมายการค้า ดุสิตธานี
- โรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีห้องพักจานวน 517 ห้อง แบ่งเป็ น Superior
232 ห้ อง Deluxe 138 ห้ อง Executive Suite 71 ห้ อง Club Executive Suite 36 ห้ อง Junior Suite (Thai Heritage Suite) 23
ห้ อ ง Club King 12 ห้ อง Dusit Two Bedroom Suite (Princess Suite) 2 ห้ อ ง Rattanakosin Suite 2 ห้ อ ง และ Majesty Suite
1 ห้อง นอกจากนี้ ยังให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ ม ห้องจัดเลี้ ยง ห้องประชุ มและสัมมนา และสิ่ งอานวยความ
สะดวกอื่นๆ เช่ น สระว่ายน้ า ศูนย์บริ หารร่ างกายชื่ อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื่ อ “เทวารัณย์ สปา” Dusit
Shop ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และสิ นค้านานาชนิด รวมทั้งสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี่
ชื่ อ “Dusit Gourmet” บริ การรถ Limousine ระหว่ างโรงแรมและสนามบิ น บริ การจัดทัวร์ นอกสถานที่ บริ การ
รั บแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ บริ การรั บเลี้ ยงเด็ก บริ การตัดผม บริ การซักอบรี ด รั บส่ งไปรษณี ย ์ ให้บริ การ
โทรศัพท์ เป็ นต้น
ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างประเทศ มี ท้ งั นักท่องเที่ยว และนักธุ รกิ จ มีการจัดประชุ มสัมมนา จาก
บริ ษทั ในประเทศไทยและการจัดประชุ มนานาชาติ ส่ วนใหญ่ลูกค้านักท่องเที่ยวจะเดิ นทางมาในระหว่างเดือนตุ ลาคมถึ ง
มี นาคมของปี ถั ดไปซึ่ งเป็ นช่ วง High Season ส่ วนระหว่ างเดื อนเมษายนถึ งสิ งหาคม เป็ นช่ วง Low Season จะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อย
โรงแรมตั้งอยู่บนที่ ดินซึ่ งเช่ าจาก ส านักงานทรั พย์สิ นส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ โดยมี สั ญญาเช่ าใน
ช่วงแรก เป็ นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2516 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในการต่อสัญญา
เช่ าที่ ดินได้อีก 2 ครั้ ง ครั้ งละ 15 ปี โดยบริ ษ ัทได้ต่อสั ญญาเช่ า ส าหรั บช่ วง 15 ปี แรกโดยสั ญญามี อายุต้ งั แต่ วนั ที่
1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
เมื่ อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 บริ ษ ัทได้ ลงนามในสั ญญาเช่ าที่ ดิ นกับส านั กงานทรั พย์สิ นส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์ (“สัญญาเช่ าฉบับใหม่”)โดยสัญญาเช่ าฉบับใหม่มีกาหนดระยะเวลา 30 ปี และบริ ษทั มี สิทธิ ต่ออายุ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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สัญญาเช่ าดังกล่ าวออกไปอี ก 30 ปี ซึ่ งระยะเวลาการเช่ าตามสั ญญานี้ นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ บริ ษทั มี
ระยะเวลาในการก่อสร้ างรวมทั้งสิ้ น 7 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้นไป เนื่ องจากการลงนามในสัญญาเช่ า
ฉบับใหม่น้ ี บริ ษทั จึงได้ตกลงสละอายุการเช่ าที่ เหลื อ ที่ มีอยู่ตามสัญญาเช่ าฉบับปั จจุบนั รวมทั้งสละสิ ทธิ ในการต่อ
สัญญา อีก 15 ปี ออกไปด้วย เพื่อดาเนินการตามโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Project Mixed Use)
- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดชลบุรี เป็ นโรงแรมแบบรี สอร์ ท
มี ห้องพัก จานวน 457 ห้อง แบ่ งเป็ น Deluxe 304 ห้อง Club Room 58 ห้อง Club Grand Room 42 ห้อง Family Suite 24 ห้อง
One Bedroom Suite 15 ห้อง Cabana Room 9 ห้อง Dusit Suite 3 ห้อง Royal Princess Suite 2 ห้อง นอกจากนี้ ยังให้บริ การ
ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม ห้องจัดเลี้ ยง ห้องประชุ มและสัมมนา และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่ น สนามเทนนิ ส
สระว่ายน้ า ศูนย์บริ หารร่ างกาย ชื่ อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื่ อ “เทวารัณย์ สปา” Dusit Shop ร้านบูติกที่
รวบรวมผลิตภัณฑ์และสิ นค้านานาชนิด รวมทั้งร้านค้าย่อยขายสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี่ ชื่อ
“Dusit Gourmet” บริ การรถ Limousine บริ การจัดทัวร์ นอกสถานที่ บริ การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การรับ
เลี้ยงเด็ก บริ การตัดผม บริ การซักอบรี ด รับส่ งไปรษณี ย ์ ให้บริ การโทรศัพท์ เป็ นต้น
โรงแรมตั้งอยูบ่ นที่ดินซึ่ งเช่าจากบริ ษทั สิ ริพทั ยา จากัด โดยสัญญาเริ่ มแรกระหว่างบริ ษทั สิ ริพทั ยา
จากัด กับ บริ ษทั แลนด์มาร์ ค โฮเต็ล จากัด สัญญาเริ่ ม 1 ตุลาคม 2530 สิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2560 ต่อมาเมื่อ 24 มกราคม
2543 ได้มีการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ การเช่า จาก บริ ษทั แลนด์มาร์ คโฮเต็ล จากัด ให้บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด สัญญา เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึ ง วันที่ 30 กันยายน 2560 อนึ่ ง ในเดื อนมกราคม 2549 บริ ษทั ได้ทาการต่อสัญญาเช่ า
ที่ ดิ นล่ วงหน้าเป็ นเวลาอี ก 10 ปี โดยได้ยกเลิ กสั ญญาเช่ าที่ ดินฉบับเดิ มและท าสั ญญาเช่ าฉบับใหม่ ซึ่ งได้ท าการ
จดทะเบียนที่สานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 สัญญาเช่ าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
 ภายใต้ บริษัท ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ตีส้ ์ จากัด (มหาชน) เป็ นโรงแรมระดับสี่ ดาว ภายใต้เครื่ องหมาย
การค้า ดุสิตปริ๊ นเซส ได้แก่
- โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชี ยงใหม่ ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นโรงแรมระดับ
4 ดาว มีหอ้ งพักจานวน 198 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและบริ การจัดเลี้ยง
- โรงแรมดุ สิ ตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ตั้งอยู่บริ เวณถนนศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรม
ระดับ 4 ดาว มีหอ้ งพักจานวน 198 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและบริ การจัดเลี้ยง
- โรงแรมดุ สิ ตปริ๊ นเซส โคราช ตั้งอยู่ที่ จงั หวัดนครราชสี มา เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว มี ห้องพัก
จานวน 186 ห้อง ให้บริ การห้ องพัก อาหารและเครื่ องดื่ ม ห้ องประชุ มและบริ การจัดเลี้ ยง มี สปาในเครื อโรงแรมดุ สิ ต
ปริ๊ นเซส ภายใต้ชื่อ “น้ าสปา”
 ภายใต้ Philippine Hoteliers, Inc.
เป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เป็ นเจ้าของและประกอบกิ จการโรงแรมดุ สิตธานี มะนิ ลา
ตั้งอยู่กลางกรุ งมะนิ ลาในเขต Makati City มีห้องพักจานวน 538 ห้อง แบ่ งเป็ น Deluxe 406 ห้อง Grand Room 62 ห้อง
Club Room 44 ห้อง Corner Room 23 ห้อง Ambassador Suite 2 ห้อง Presidential Suite 1 ห้อง นอกจากนี้ ยงั ให้บริ การด้าน
อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ า ศูนย์บริ หาร
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ร่ างกายชื่ อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา ” ร้านค้าย่อยขายสิ นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ร้าน
ขายขนมเบเกอรี่ ชื่ อ “Dusit Gourmet” บริ การรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิ น บริ การจัดทัวร์ นอกสถานที่
บริ การรับแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การรับเลี้ ยงเด็กทารก บริ การตัดผม บริ การซักอบรี ด รับส่ งไปรษณี ย ์ ให้บริ การ
โทรศัพท์ บริ การดูแลรถ (Valet Service) บริ การทางการแพทย์ (Medical Clinic) เป็ นต้น
 ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็ นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
ตั้งอยู่ที่ เกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมัลดี ฟส์ มี วิลล่ า จานวน 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 นอกจากนี้ ยังให้
บริ การด้ า นอาหารและเครื่ องดื่ ม และสิ่ งอ านวยความสะดวกอื่ น ๆ เช่ น สระว่ า ยน้ า ศู น ย์ กี ฬาทางน้ า
ศูนย์บริ หารร่ างกายชื่อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื่ อ “เทวารัณย์ สปา” ร้านค้าย่อยขายสิ นค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก บริ การเครื่ องบินน้ า (Seaplane) ระหว่างสนามบินมาเล่และโรงแรม
ข. ธุรกิจโรงแรมทีอ่ ยู่ภายใต้ กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ และสิ ทธิการเช่ าดุสิตธานี
 ภายใต้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษ ัท ดุ สิ ต แมนเนจเม้ นท์ จ ากัด เป็ นบริ ษ ัทย่ อยของบริ ษ ัท โดยบริ ษ ัทถื อหุ ้ นร้ อยละ 99.99
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริ ษทั ขึ้นเพื่อประกอบกิจการโรงแรมเพื่อรองรับการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุ สิตธานี โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เช่ าโรงแรม 3 แห่ ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
โรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี ที่
เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ (Freehold) ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ และสิ ทธิ การเช่ า
(Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มาเพื่อดาเนินการ
 ภายใต้ กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 บริ ษ ัทได้จดั ตั้งกองทุ นรวมอสั งหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิ ตธานี
ซึ่ งมีขนาด 4,094 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้ลงทุ นในกองทุนรวมโดยถื อหน่ วยลงทุ นร้ อยละ 30.02 เมื่อวันที่ 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 ภู เก็ต ตั้งอยู่ที่อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็ นโรงแรมตกแต่งแบบไทย
ร่ วมสมัยมีหอ้ งพักจานวน 226 ห้อง และวิลล่าส่ วนตัวจานวน 28 หลัง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้อง
ประชุมและการจัดงานสาหรับแขกผูเ้ ข้าพักในโรงแรม บริ ษทั ได้เข้าซื้ อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดย
วิธีการประมูลจากบริ ษทั ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเต็ล จากัด (มหาชน) เป็ นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้ นมูลค่า 2,715 ล้าน
บาท และได้โอนกิจการดังกล่าวให้กองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
- โรงแรมดุ สิตดีทู เชี ยงใหม่ ตั้งอยู่บริ เวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชี ยงใหม่ มี ห้องพักทั้งสิ้ น 131
ห้องภายใต้บรรยากาศและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัย แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทย
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- โรงแรมดุ สิตธานี หัวหิน (สิ ทธิ การเช่ า) ตั้งอยู่ที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุ รี เป็ นโรงแรมแบบ
รี สอร์ท มีหอ้ งพักจานวน 296 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานสาหรับแขก
ผูเ้ ข้าพักในโรงแรม และแขกทัว่ ไป
 การตลาดและการแข่ งขัน
การบริหารจัดการรายได้
1. ด้วยความต้อ งการในการมุ่ งผลัก ดัน ระบบการจองโรงแรมของดุ สิ ต โครงการริ เริ่ ม หลากหลาย
โครงการได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความเติบโตในยอดการจองห้องผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีผอู ้ านวยการฝ่ าย
บริ หารรายได้ของโรงแรมเป็ นผูค้ วบคุ มโครงการโดยได้รับความสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ องและแนวทางจาก
ส่ วนกลางของบริ ษ ัท เพื่ อให้ ไ ด้อตั ราค่ าห้องที่ เท่ าเที ย มกัน และมี ข ้อมู ล เนื้ อหาในเว็บ ไซต์ที่ ส มบู รณ์ แบบ
สาหรับช่ วงเวลาเดื อนมกราคม – ธันวาคม จานวนห้องที่จองผ่านเว็บไซต์ dusit.com ได้เพิ่มขึ้นกว่าร้ อยละ 19
และการจองผ่าน Application โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นในอัตรา 3 เท่าหรื อกว่าร้อยละ 298 เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว
2. สาหรับอัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุดของดุ สิต (Dusit Best Available Rates) รวมถึงแพ็คเกจ และช่ องทาง
อีคอมเมิร์ซอื่นๆ เป็ นส่ วนที่ เราให้ความสาคัญเป็ นลาดับแรกเพื่อสร้ างความเติบโตและสิ่ งเหล่านี้ ได้ถูกบรรจุ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) แก่ผอู้ านวยการฝ่ ายบริ หารรายได้ของโรงแรม เพื่อให้เกิดการ
ผลักดันรายได้ในแต่ละโรงแรม ทั้ง 3 ส่ วนนี้ จะช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อน ดังผลที่ปรากฏดังนี้ (มาจากผล
การดาเนินงานที่แท้จริ งในช่วงมกราคม – ธันวาคม 2559)
 อัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุดของดุสิต (Dusit Best Available Rates) ได้จานวนห้องพักต่อ
คืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 แต่รายได้ลดลงร้อยละ 6 เนื่ องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นของค่าห้อง
เฉลี่ยพักต่อคืน (ADR: Average Daily Rate)
 แพ็คเกจ ได้จานวนห้องพักต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7
 อีคอมเมิร์ซ ได้จานวนห้องพักต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16
3. เพื่อให้เกิ ดอัตราที่ เท่าเที ยมกันและกระบวนการจองที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ได้มีการเซ็ นสัญญาเชื่ อมต่อ
โดยตรงกับ บริ ษ ัท ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารขายห้ องพักโรงแรมที ล ะมากๆ รายใหญ่ และเว็ปไซต์จองห้องพัก ออนไลน์
(Online Travel Agencies) ด้วยโครงการนี้ เป็ นการริ เริ่ มจากบริ ษทั และเริ่ มสร้างให้เกิดตั้งแต่กลางปี 2559 ทาให้
รายได้จากช่องทางนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 125 ปี ต่อปี
4. ลงนามในสั ญ ญากับ TripAdvisor ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารจองห้ อ งพัก แบบทัน ใจ เพื่ อ เพิ่ ม ยอดการจองผ่า น
ช่องทางเว็ปไซต์จองห้องพักออนไลน์ (Online Travel Agencies) ด้วยค่าคอมมิชชัน่ ที่ราคาต่า
5. บริ หารจัดการชื่ อเสี ยงของโรงแรมผ่าน ReviewPro อย่างต่อเนื่ องกับโรงแรมทุกแห่ งเพื่อปรับปรุ งพัฒนา
สถานะแบรนด์และผลิตภัณฑ์ในตลาดเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
6. แพ็คเกจสาหรับบริ ษทั (Corporate Packages) ได้ถูกปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและเปิ ดตัวใหม่
ผ่านการผลักดันยอดจองผ่านทางการทาการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่วางไว้
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7. สรุ ปสัญญากลุ่มกับโปรแกรมการขาย Nor1 เพื่อผลักดันรายได้จากห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม และ
อื่นๆ สาหรับกาหนดการนาเอาระบบนี้ ไปใช้และการอบรมจะเริ่ มต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
E-Business
1. พัฒนากลยุทธ์ดา้ นการตลาดดิ จิทลั และสร้างหน่ วยงานด้านการตลาดดิ จิทลั ใหม่ภายใต้ชื่อ iProspect
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ด้วยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มการสร้างแบรนด์ออนไลน์ เพิ่มพูนจานวนยอดเข้าชมใน
เว็บ ไซต์ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อผลัก ดัน ยอดการจองในเว็ บ ไซต์ Dusit.com เองและสร้ างรายได้ผ่านแคมเปญทาง
การตลาดออนไลน์ ร วมถึ ง ผ่า นการตลาดช่ อ งทางสื่ อ การค้น หา (Search Engine Optimization และSearch
Engine Marketing) แบนเนอร์ ดิสเพลย์ รวมถึ งสื่ อโฆษณาซ้ าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ส ร้ างรายได้เพิ่ มขึ้ นมากกว่า
ร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว
2. การจัดตั้งระบบ SalesCycle ได้เริ่ มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเพิ่มยอดการจองผ่านเว็บไซต์ โดย
ตั้งแต่เปิ ดตัวโปรแกรมนี้ สามารถสร้างรายได้กว่า 20.3 ล้านบาทผ่านการจองในเว็บไซต์ Dusit.com จนถึงเดือน
ธันวาคม 2559
3. เครื่ องมือการจองห้องพักรู ป แบบใหม่ได้เปิ ดใช้งานในเดื อนตุลาคม 2559 ด้วยการปรับปรุ งพัฒนา
หลากหลายด้าน เช่น เลย์เอาท์ที่สะอาดตาขึ้น ตัวหนังสื อใหญ่ข้ ึน และปุ่ มกดที่สามารถกดจองได้ทนั ทีเพื่อลงตัว
กับ การใช้งานในระบบโทรศัพท์มื อถื อ ตั้งแต่เปิ ดตัว อัตราการจองผ่าน Dusit.com เพิ่ม ขึ้ นกว่าร้ อยละ 42.8
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว (เดือนตุลาคม 2558)
4. เพื่อเพิ่มการจองโดยตรงกับช่ องทางเว็บไซต์จองห้องพักออนไลน์ (Online Travel Agencies) ดุสิตได้
ร่ วมกับ TripAdvisor ผูใ้ ห้บริ การจองห้องพักแบบทันใจ เมื่อกลางเดือนตุลาคม 2559 ซึ่ งโครงการนี้ ได้แสดง
อัตราห้องพักของโรงแรมในเครื อดุ สิตและสามารถให้ผูเ้ ข้า พักจองโรงแรมโดยตรงกับทาง TripAdvisor ได้
ทันที ซึ่ งจะส่ งต่อการจองไปที่ระบบศูนย์การจองห้องพักส่ วนกลางของดุสิตแทนการจองผ่านระบบอื่นๆ ของ
ช่องทางเว็ปไซต์จองห้องพักออนไลน์ (Online Travel Agencies)
ฝ่ ายขายระดับนานาชาติ
1. ส านั ก งานขายนานาชาติ (Global Sale Office: GSO) และส านั ก งานขายภู มิ ภ าค (Regional Sales
Office: RSO) สร้างจานวนห้องพักต่อคืนกว่าร้อยละ 21 ของจานวนห้องพักต่อคืนของโรงแรมทั้งหมดในเครื อ
Dusit International ในปี 2559 เมื่อเทียบกับร้อยละ 15 ของปี ก่อน
หมายเหตุ: GSO และ RSO รวมถึงส่ วนที่สร้างรายได้สาหรับโรงแรม ได้แก่ dusit.com, Dusit Gold และ
Global Distribution System (ระบบสาหรับการจองสายการบินและห้องพักโรงแรม)
2. ยอดขายรวมของส านัก งานขายนานาชาติ (Global Sale Office: GSO) และส านัก งานขายภู มิ ภ าค
(Regional Sales Office: RSO) ทาให้จานวนห้องพักต่อคื นเพิ่มขึ้ น 85,168 ห้อง (มากกว่าร้ อยละ 54) หรื อคิ ด
เป็ นเงิ น 566 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 66) เทียบกับรายได้เมื่อปี ก่อน และยอดขายเหล่านี้ ครอบคลุ มตลาดเกิ ด
ใหม่ที่ มีศกั ยภาพ เช่ น จี น ซาอุ ดิอาระเบี ย และเกาหลี ผ่านช่ องทางการออก Roadshow และการขายตรงทาง
โทรศัพท์
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3. โรงแรมในเครื อ Dusit International เข้าร่ วมงานเทรดโชว์และโรดโชว์กว่า 12 ครั้ ง เพื่ อป้ อนความ
ต้องการของตลาด จานวนของบัญชี ลูกค้า accounts เพิ่มขึ้นร้อยละ 132 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จาก
กิจกรรมต่างๆ ในรอบปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
4. จานวนห้องพักที่ขายได้จากงาน Discovery Thailand เพิม่ ขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
5. ยอดขายรวมขยายตัวมากขึ้ นในช่ วงงานโรดโชว์ที่ประเทศจีนที่ จดั ขึ้ น 2 ครั้ ง ในเดื อนมี นาคม และ
กันยายน โดยได้จดั งานดังกล่าวที่เมืองปั กกิ่ง เซี ยงไฮ้ และตลาดที่มีศกั ยภาพเช่น ต้าเหลียน เทียนจิน หนานจิง
ฉางซี เฉิ งตู เหวินโจว หังโจว ซู โจว หนิ งป่ อและ คุ นหมิ ง เพื่ อสร้ างธุ รกิ จจากเมื องที่ เป็ นอันดับสองเหล่ านี้
จานวนห้องพักต่อคืนในเดื อนมกราคม – ธันวาคม 2559 จากประเทศจีนเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 20 เมื่ อเที ยบกับช่ วง
เดียวกันปี ที่แล้ว
6. ส านักงานขายภูมิ ภาคที่ ก รุ งริ ยาดซึ่ งก่ อตั้งในเดื อนพฤษภาคม 2558 ได้พ ฒ
ั นาธุ รกิ จในภู มิภาคที่ มี
ศักยภาพสู งอย่างซาอุดิอาระเบีย ทาให้ยอดห้องพักต่อคืนเพิ่มสู งขึ้นกว่าร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ที่
แล้ว
7. ว่าจ้างผูอ้ านวยการฝ่ ายขายชาวเกาหลี จานวน 1 คนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสร้างความเติบโตใน
ตลาดกลุ่ม นักท่ องเที่ ยวชาวเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ โรงแรมดุ สิตธานี กวม รี ส อร์ ท ซึ่ งเป็ นจุดหมายการ
ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ งสาหรับชาวเกาหลี โรงแรมของบริ ษทั จานวน 8 แห่ งได้เข้าร่ วมโรดโชว์ที่ประเทศเกาหลี
ทาให้จานวนห้องพักต่อคืนในรอบปี ที่ผ่านมาสู งกว่าเมื่อเทียบกับช่ วงเดี ยวกันปี ที่แล้วร้อยละ 155 โดยมาจาก
โรงแรมดุสิตธานี กวม รี สอร์ท ร้อยละ 66 ของกลุ่มธุ รกิจจากประเทศเกาหลี
8. สานักงานขายนานาชาติและสานักงานขายภูมิภาคยังคงกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกบั คณะกรรมการการ
ท่องเที่ยว สายการบิน และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ งในแบรนด์ดุสิตให้เป็ นที่
รู้จกั มากขึ้น ส่ งผลให้ยอดขายและการรับรู้ในแบรนด์ผา่ นกิจกรรมความร่ วมมือทางการตลาดเพิ่มขึ้น และทา
การส่ งเสริ มการขายร่ วมกันในกลุ่ม โดยเฉพาะโรงแรมแห่งใหม่ของบริ ษทั
การทาการตลาดเพือ่ ส่ งเสริมความภักดีในแบรนด์
1. โปรแกรม Dusit Gold ที่ได้ปรับโฉมใหม่ภายใต้ชื่อ www.dusitgold.com ได้รวมสิ ทธิ ประโยชน์ของ
สมาชิ กจานวนมาก พร้ อมข้อเสนอสุ ดพิเศษจากโรงแรมและพันธมิ ตรต่างๆ รวมถึ งการปรั บปรุ งระบบการ
ลงทะเบียนที่ได้เปิ ดตัวไปเมื่อเดื อนมกราคมเพื่อสร้างความตระหนั กรู ้ และทาการตลาดโปรแกรมนี้ เพื่อช่ วย
ส่ งเสริ มการลงทะเบียนและการจองให้เพิ่มมากขึ้น
2. สมาชิกของ Dusit Gold เพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2559 ผ่านระบบการลงทะเบียนและแคมเปญการตลาดของ
ระบบสมาชิ กที่ หลากหลาย ยอดสมาชิ กเพิ่ม ขึ้ นเป็ น 288,215 ราย เพิ่ มกว่า 3 เท่าจากปี ก่ อน และรายได้จาก
สมาชิกที่เข้าพักเพิ่มขึ้นร้อยละ 131 เมื่อเทียบกับปี 2558
3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มจานวนห้องพักสาหรับโครงการของ Dusit Gold รวมถึงการขายแบบ
group-wide Private Flash Sale แบบรายเดื อนที่ได้เริ่ มนามาใช้ในเดื อนพฤษภาคมและสร้ างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า
20.2 ล้านบาท
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4. เพิ่มความตระหนักในแบรนด์ทวั่ โลกด้วยการผลิตวีดีโอเกี่ ยวกับโรงแรม 7 แห่ งและฉายในงานโรด
โชว์ในสถานที่ ต่างๆ เช่น กรุ งเทพมหานคร ดูไบ อาบูดาบี ไนโรบี กวม มัลดีฟส์ และกวางโจว ซึ่ งนาไปใช้ใน
การตลาดหลากหลายช่ องทางรวมถึ งเว็บไซต์ สื่ อสังคมออนไลน์ การนาเสนอการขาย งานเทรดโชว์ รวมถึ ง
ช่องโทรทัศน์ที่ฉายในห้องพักโรงแรม
การประชาสั มพันธ์ /การสื่ อสารการตลาด
1. เพื่อสร้างแบรนด์ดุสิตให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นได้มีเผยแพร่ การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มคน
ใหม่ผา่ นช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลาย ทั้งการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และการจัดแถลงข่าวต่อกลุ่ม
การค้า โรงแรมและการท่องเที่ ยว ธุ รกิ จ การศึกษา และสื่ อมวลชนกลุ่ มไลฟ์ สไตล์ พร้ อมทั้งการขึ้ นบรรยาย
ให้แก่ผฟู ้ ั งกลุ่มใหญ่ในเวทีระดับชาติ และงานอีเวนท์ทางธุ รกิจระดับนานาชาติหลายแห่ ง รวมถึ งงานประชุ ม
แสดงความคิดเห็นในอุตสาหกรรมโรงแรมเอง การรายงานข่าวได้เผยแพร่ ไปในสื่ อหลากหลายแห่ งไม่วา่ จะ
เป็ น Bangkok Post, The Nation, TTG Mena และ TTG แห่ งเอเชี ย แปซิ ฟิ ค Business Traveler แห่ งเอเชี ย
แปซิฟิค Travelvision.jp (ประเทศญี่ปุ่น) และ HOTEL Magazine (ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
2. มูลค่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อในปี 2559 เป็ นจานวน 586 ล้านบาท ที่ มีมูลค่ามากกว่าปี ก่ อน 15
ล้านบาท โดยกลุ่มประเทศ 5 อันดับแรกที่เจาะสื่ อประชาสัมพันธ์ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน
3. โรงแรมดุ สิตดี ทู เขาใหญ่ได้เปิ ดตัวผ่านเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ทั้งงานแถลง
ข่าว การออกข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ รี ววิ จากบล็อคเกอร์ รวมถึงแคมเปญทางสื่ อสังคมออนไลน์ผา่ น
ทาง LINE, Facebook และ Instagram โดยได้เผยแพร่ สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ก ระจายไปยัง หลายช่ อ งทางทั้ง
Matichon TV, chillpainai.com, www.facebook.com/tieweng, www.facebook.com/ninebooking
เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ในแบรนด์ดุสิตและโรงแรมดุสิตธานี กวม รี สอร์ ท ให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่ม
ตลาดหลักอย่างประเทศเกาหลี ทีมงานฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั ได้ริเริ่ มและลงทุนในแคมเปญการ
สื่ อสารการตลาดมากมายที่ครอบคลุมการเผยแพร่ ทางโทรทัศน์ การถ่ายทาตามสถานที่ต่างๆ กับเหล่าเซเลบริ ต้ ี
และการสื่ อสารการตลาดสู่ ผบู ้ ริ โภคตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2559
การร่ วมมือทางการตลาดและการโฆษณาส่ วนกลาง
1. หนึ่ งในวัตถุ ป ระสงค์ห ลัก ในปี นี้ คื อ การติ ดต่ อ คู่ ค ้าสายการบิ น หลัก ๆ ที่ ให้ บ ริ ก ารไปยังจุ ดหมาย
ปลายทางของโรงแรมของบริ ษทั เพื่อทาให้ตน้ ทุนลดต่าลงด้วยโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) โดย
กลุ่ มพนักงาน Dusit International ได้เข้าร่ วมโครงการนี้ ผ่านบริ ษทั PHG (Preferred Hotel Group) ปี ที่ผ่านมา
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญากับสายการบิ น China Eastern, Etihad และ Singapore Airlines และปั จจุบนั ได้เข้า
ร่ วมโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) กับ สายการบิ น กว่า 22 แห่ งและคู่ ค ้าที่ ท าสั ญ ญาโดยตรงกับ
สายการบินกว่า 11 แห่ ง และบริ ษทั ตั้งเป้ าหมายที่ จะทาสัญญาเพิ่มเติมกับสายการบิ นในปี 2560 นี้ เพื่อขยาย
เครื อข่ายช่องทางการขายด้วยโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) และลดต้นทุน
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2. จานวนห้องพักต่อคืนจากโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) ของคู่คา้ สายการบินที่ทาสัญญา
ร่ วมกัน เพิ่ มขึ้ นกว่าร้ อยละ 50 ในปี 2559 เมื่ อเที ยบกับ ปี ก่ อน ด้วยเทคนิ ค การเพิ่ ม โปรโมชั่นร่ วมเพื่ อสร้ าง
แบรนด์และกระตุน้ รายได้ให้เพิ่มมากขึ้น
3. โปรแกรมการแลกรับรางวัลจากสายการบิน Thai Airways และ Bangkok Airways สร้ างรายได้กว่า
18.16 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ นกว่าร้ อยละ 13 เมื่ อเที ยบกับปี ก่ อน พร้ อมทั้งจานวนโรงแรมที่ เข้าร่ วมและกิ จกรรม
โปรโมชัน่ ที่เพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี
4. จัดแคมเปญทางการตลาดร่ วมกับคู่คา้ เช่น ธนาคาร บัตรเครดิต และกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ส่ งผล
ให้จานวนห้องพักต่อคืนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 41 และรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
5. พัฒนาแคมเปญทางการตลาดและได้เปิ ดตัวโปรแกรมทางการตลาดในชื่อ AIS One Point เพื่อส่ งเสริ ม
โรงแรมของไทยผ่านโฆษณาทางสื่ อสิ่ งพิมพ์และรวมถึงสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้ง Facebook, Privilege Line
และ SMS ด้วยกลุ่มผูช้ มสื่ อมากกว่า 32.4 ล้านคน คิดเป็ นมูลค่า 9.2 ล้านบาท สาหรับโครงการกับพันธมิตรทาง
การค้าอื่ นรวมถึ ง การท าโปรโมชั่น ภายใต้ชื่ อ Aspire Life Style เจาะกลุ่ ม ลู ก ค้าของ Citibank Global, UOB
Singapore และ Porsche
6. จุ ด โฟกัส ที่ ส าคัญ ส าหรั บ สื่ อ โฆษณาคื อ การสร้ า งการรั บ รู ้ ใ นแบรนด์ ท้ ัง ช่ อ งทางออนไลน์ แ ละ
ออฟไลน์ ซึ่ งรวมถึงสื่ อสิ่ งพิมพ์ แบนเนอร์ ดิจิทลั โดยใช้สื่อออนไลน์ดว้ ยการสนับสนุ นด้านเทคนิ คโปรโมชัน่
ต่างๆ เพื่อเข้าถึงเป้ าหมายในภูมิภาคและตลาดระดับนานาชาติ
7. สาหรับการส่ งเสริ มการตลาดของแบรนด์ในด้านอื่นๆ ยังรวมไปถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงแรม
กลุ่ ม ดุ สิ ต ผ่ า นสื่ อนิ ต ยสารบนเครื่ อ งบิ น โดยสารเช่ น สายการบิ น Scoot (Tigerair), Fah Thai (Bangkok
Airways) และสิ ทธิ พิเศษมากมายผ่านโครงการเฉลิ มฉลองเทศกาลพิเศษในนิ ตยสาร Priority ของ Singapore
Airline
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมืองท้องถิ่น
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณร้อยละ 0.6 ไตรมาสต่อไตรมาส
ในช่วงเวลา 3 เดื อนก่อนเดือนกันยายน 2559 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วที่ขยายตัวลดลงราวร้อยละ 0.7 ถือว่า
เป็ นอัตราการเติ บโตที่ ต่ าที่ สุดเท่ าที่ มี มา การบริ โภคชะลอตัวลงแต่ภาคการส่ งออกปรั บ ตัวสู งขึ้ นจากการที่
รัฐบาลมีการลงนามในสัญญาต่างๆ เพื่อกระตุน้ การใช้จ่าย
ในช่ ว งปลายเดื อ นตุ ล าคม ตัว เลขประมาณการจากธนาคารส าหรั บ ดัช นี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 3.2 ในปี นี้ เที ยบกับร้ อยละ 2.8 จากเมื่อปี ก่อน ในระดับประมาณการการ
ขยายตัวที่ ค าดว่าจะเป็ นตัวเลขเดี ยวกันส าหรั บ ปี 2560 ซึ่ งสอดคล้องกับ การคาดการณ์ ของกองทุ น การเงิ น
ระหว่างประเทศ (IMF) สถานการณ์ ที่ไม่แน่ นอนมาจากเรื่ องภายในประเทศ จากการที่ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยได้ระบุปัจจัยความเสี่ ยงที่ตอ้ งจับตามองโดยเฉพาะการเสื่ อมคุณภาพของเงินกูใ้ นภาคธุ รกิจและการปรับตัว
สู งขึ้นของภาวะเงินเฟ้ อ การใช้จ่ายของรัฐบาลยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ในทาง
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ตรงกัน ข้า มธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วและเงิ น ลงทุ น ถาวรจากภาคเอกชนชะลอตัว ลง นอกจากสถานการณ์
ภายในประเทศแล้ว ภาคธนาคารได้เน้ น ย้ าถึ ง ความไม่ แ น่ น อนจากสถานการณ์ ท างการเมื อ งในประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก าและภู มิ ภาคยุโรป อี ก ทั้งการเข้ามาของนักท่ องเที่ ยวที่ ลดลงจากประเทศเป้ าหมายหลัก อย่าง
ประเทศจีนเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ ยงในการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้แจ้งเตือนถึงปั จจัยในทางลบของสถานการณ์
เศรษฐกิจของชาติท้ งั ในประเทศ และต่างประเทศ แม้วา่ ในขณะเดี ยวกันการคาดการณ์ สาหรับการเติบโตโดย
ภาพรวมระบุวา่ ยังคงแข็งแกร่ ง
ในช่ วงต้นไตรมาสที่ 4 ดัชนี ความเชื่ อมัน่ ผูบ้ ริ โภคที่ จดั ทาโดยสภาหอการค้าไทยได้ลดลงจาก 74.2
ในเดือนกันยายนเป็ น 73.1 ในเดื อนตุลาคมและ 72.3 ในเดื อนพฤศจิกายน ซึ่ งตรงกันข้ามกับอัตราที่สูงขึ้นใน
3 เดือนก่อนหน้านี้
ปริ มาณการให้บริ การห้องพักและอัตราการเข้าพักแต่ละโรงแรม มีดงั นี้ :
โรงแรม
ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
ดุสิตธานี พัทยา
ดุสิตธานี มะนิลา
ดุสิตธานี มัลดีฟส์
ดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่
ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช
ดุสิตธานี หัวหิน
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

บริษัท

จานวนห้ อง

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

517
457
538
94
198
198
186
296
131
254
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จานวนเข้ าพัก (%)
2557 2558
2559
47.39 76.89
73.9
68.55 74.11
74.9
78.61 74.87
66.6
65.67 63.47
67.8
84.71 92.21
89.4
74.73 74.93
76.5
72.44 57.27
57.7
62.68 67.63
65.6
73.58 84.12
81.5
78.65 67.33
72.9
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ข้ อมูลสถิตินักท่ องเที่ยวจาก 10 ตลาดหลักทีส่ าคัญทีเ่ ดินทางเข้ ามาในประเทศไทยในปี 2559

สภาพการแข่ งขัน
จ านวนนั กท่ องเที่ ยวเข้ ามาในประเทศไทยเพิ่ มขึ้ นในช่ วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 ด้ วยจ านวน
นั กท่ องเที่ ยวกว่ า 9.04 ล้านคน ในช่ วง 3 เดื อนแรก เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 15.45 เมื่ อเที ยบกับปี 2558 โดยมี จ านวน
นักท่ องเที่ ยว 7.55 ล้านคนในช่ วงไตรมาสที่ 2 หรื อเพิ่ มกว่าร้ อยละ 8.23 เมื่ อเที ยบกับไตรมาสเดี ยวกันในปี 2558
ข้อมูลนี้ แสดงให้เห็ นการลดจานวนนักท่ องเที่ ยวที่ เข้ามาในไทยลงเล็กน้อย (เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 15.45 ในไตรมาสแรก
และเทียบกับการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 8.23 ในไตรมาสที่ 2) อย่างไรก็ดี จานวนนักท่องเที่ ยวที่ เข้ามาในไทยในไตรมาสที่ 3
ได้เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสเดี ยวกันในปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 12.8
ด้วยมาตรการปราบปรามทัวร์ ศูนย์เหรี ยญของรัฐบาลทาให้ช่วงไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 มีผลกระทบต่อ
จานวนนักท่องเที่ ยวโดยเฉพาะที่ มาจากประเทศจี น ซึ่ งนักท่องเที่ ยวเหล่านั้นได้ถูกเชิ ญชวนเข้ามาเที่ ยวในประเทศ
ไทยด้วยทัวร์ ราคาถูกและเมื่อนักท่ องเที่ ยวมาถึงจะถูกพนักงานนาเที่ ยวพาไปซื้ อสิ นค้าที่ ร้านค้าและคิดในราคาสู ง
ลิ บลิ่ ว การกระท าเช่ นนี้ ได้สร้ างความไม่ พอใจและเสี ยงเรี ยกร้ องจากลู กค้าหลังจากการเดิ นทางมาท่ องเที่ ยวและ
ส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ ยว สื่ อท้องถิ่ นรายงานว่าเจ้าหน้าที่
ทางการท่องเที่ ยวของจี นได้รับรายงานเรื่ องนี้ และขอให้หยุดการท่องเที่ ยวในรู ปแบบนี้ เนื่ องจากได้สร้างผลกระทบ
ทางลบให้ ก ับอุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ยวอย่างมาก โดยเห็ นได้จากจ านวนยอดจองที่ ลดลงจากประเทศจี นในบาง
สายการบินและโรงแรมโดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยวเช่ น Golden Week ในเดือนตุลาคม เป็ นต้น
จากตารางด้านล่ างแสดงถึ งจ านวนนั กท่ องเที่ ยวที่ เข้ามาในเมื องไทยเที ยบกับปี ก่ อน จะเห็ นว่ าจ านวน
นักท่ องเที่ ยวเข้ามาในเมื องไทยเพิ่ มขึ้ นจากปลายปี 2558 เป็ น 9.04 ล้านคนในช่ วงเดื อนมกราคมถึ งมีนาคม 2559 และ
ได้ลดจานวนลงในเดื อนเมษายนเป็ น 7.55 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นอี กเล็กน้อยในช่ วงเดื อนกรกฎาคมถึ งกันยายนเป็ น 8.23
ล้านคน ในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจานวนของนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศได้ลดลงอีกครั้งเหลือเพียง 7.769 ล้านคน
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การแข่ งขัน
- ปัจจัยภายใน
โรงแรมแต่ละแห่ งได้กาหนดกลุ่มการแข่งขันกันระหว่างโรงแรมที่อยูใ่ นประเภทและระดับเดี ยวกัน และมี
ทาเลใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะได้ทาการวัดผลการดาเนิ นการในด้านอัตรารายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อจานวนห้องพักที่มีอยู่
ในโรงแรมทั้งหมด (RevPAR) การเข้าถึงตลาด และอัตราค่าห้องพักโดยเฉลี่ย
ตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงาน (KPIs) ของแต่ละโรงแรม คือการถูกจัดอันดับตามกลุ่มการแข่งขัน ภายใต้ตวั วัดผล
สามตัวข้างต้น โดยเปรี ยบเที ยบเป็ นจานวนร้ อยละที่ เปลี่ ยนแปลงในช่ วงเวลาที่ ผ่านมา ซึ่ งต้องมี การติดตามผลแบบ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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รายวันและรายเดื อน เพื่อรายงานต่อสานักงานส่ วนกลาง วิธีดงั กล่ าวท าให้การติ ดตามผลการดาเนิ นงานของแต่ละ
โรงแรมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและชัดเจน และผลการดาเนิ นการนี้ มีการพิสูจน์โดยข้อมูล STR Global (STR Global คือ
หน่วยงานที่รายงานสถิติในธุ รกิจโรงแรมทัว่ โลก เป็ นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
นอกเหนื อจากส่ วนแบ่ งการตลาดแล้ว การนาระบบ Global Review Index มาใช้จะสามารถวัดและติ ดตาม
ชื่อเสี ยงของแต่ละโรงแรมในสังคมออนไลน์ ข้อมูลที่ได้จะถูกนาไปใช้เพื่อปรับปรุ งการให้บริ การและการจัดอันดับ
- ปัจจัยภายนอก
ในประเทศไทยมี ห้องพักเกิ นความต้องการ โดยในกรุ งเทพได้รับผลกระทบมากที่ สุ ด โรงแรมใหม่ มีการ
ตกแต่งและถูกออกแบบให้มีอุปกรณ์ อานวยความสะดวกที่ทนั สมัย และมีค่าห้องพักไม่สูง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ
ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทั้งประเทศ เวียดนามและพม่ามีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ
ส่ งผลกระทบต่อส่ วนแบ่งการตลาดของไทย
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุ รกิ จโรงแรมและการให้ บ ริ การอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ต้ องใช้ บุ ค ลากรเป็ นหลั กในการประกอบธุ รกิ จ
นอกเหนือไปจากการจัดสถานที่และจัดหาอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่แขกผูม้ าใช้บริ การ
ส าหรั บโรงแรมในประเทศ บุ คลากรส่ วนใหญ่ เป็ นแรงงานภายในประเทศที่ ได้รับการฝึ กอบรมด้านการ
ให้บริ การต่างๆ เป็ นอย่างดี มีบางตาแหน่งเท่านั้นที่บริ ษทั จาเป็ นต้องว่าจ้างผูช้ านาญการชาวต่างประเทศ ส่ วนโรงแรม
ในต่างประเทศ จะใช้บุคลากรในพื้นที่เป็ นหลักเพื่อตอบสนองและรู ้ถึงความต้องการของแขกในประเทศนั้นๆ แต่ยงั คง
มาตรฐานการบริ การและเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี ที่เรี ยนจบแล้วเข้ามาทางานให้กบั โรงแรม
ในกลุ่มดุสิตอีกด้วย
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิ จโรงแรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน บริ ษทั จึงยึดมัน่ ในแนวทางการดาเนิ นการที่มุ่งเน้นในด้านการรักษา
สิ่ งแวดล้อมของชุมชนอย่างเต็มที่ นับตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่และพนักงานโรงแรมทุกคนที่จะ
ร่ วมมือกัน ทาให้สถานที่ประกอบการมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและน่ารื่ นรมย์ เนื่องจากน้ าและไฟฟ้ าเป็ นทรัพยากรที่
จาเป็ นอย่างยิ่งในการประกอบธุ รกิจโรงแรม บริ ษทั จึงดาเนิ นธุ รกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรู ้ คุณค่า
ซึ่ งจะเห็นได้จากมาตรการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
1. บริ ษทั กาหนดให้แต่ละโรงแรมมีโรงบาบัดน้ าเสี ย ซึ่ งโรงแรมได้ควบคุมดูแลระบบบาบัดน้ าเสี ยให้สามารถ
บาบัดน้ าเสี ยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และนาน้ าทิ้งหลังบาบัดที่ ผ่านการเติ มคลอรี นแล้วไปใช้รดน้ าต้นไม้ทาความ
สะอาดพื้น อาคาร ล้างรถ เป็ นต้น จากผลการวิเคราะห์ คุณภาพน้ าทิ้ง พบว่า อยู่ในมาตรฐานคุ ณภาพน้ าทิ้งจากอาคาร
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
2. บริ ษ ทั จัดการด้านพลังงานไฟฟ้ า โดยมี การติ ดตั้งเครื่ องวัดย่อย เพื่ อวัดว่าแต่ ละส่ วนแต่ ละแผนกได้ใช้
พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ท าให้โรงแรมสามารถควบคุ มการใช้พลังงานของแต่ ละแผนกในแต่ละเดื อนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และไม่ใช้เครื่ องทาความเย็นที่ใช้สารซี เอฟซี ที่เป็ นอันตรายต่อมลภาวะและสิ่ งแวดล้อม
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3. บริ ษทั มีมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นดังนี้
- ลดขยะมูลฝอย โดยการหลีกเลี่ยงสิ นค้าที่มีการบรรจุหีบห่ อที่เกินความจาเป็ นหรื อด้วยวัสดุที่ไม่สามารถนา
กลับมาใช้ได้อีก
- นาสิ่ งของต่างๆ กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์เดิมหรื อวัตถุประสงค์อื่นเท่าที่จะสามารถทาได้ เช่น
ขวดที่สามารถบรรจุของได้ใหม่ ผ้าขนหนู ถุ งใส่ เสื้ อผ้าส่ งซัก ผ้ากันเปื้ อนที่ซักล้างทาความสะอาดได้แบตเตอรี่ ไฟที่
สามารถอัดกระแสไฟฟ้ าใหม่ได้ บันทึ กข้อความที่ใช้ภายในโรงแรมด้วยกระดาษที่ใช้แล้ว แต่ยงั มีเนื้ อที่พอจะเขียน
ข้อความได้ เป็ นต้น
- นาสิ่ งที่ ใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ ง โดยวิธีการแยกประเภทขยะ โดยเริ่ ม
ตั้งแต่การจัดหาภาชนะรองรับแยกตามชนิ ด และทางโรงแรมจะจาหน่ ายออกเพื่อเข้าสู่ กระบวนการกลับมาใช้ใหม่ เช่น
อลูมิเนียม กระดาษใช้ในสานักงาน อาหารและอินทรี ยว์ ตั ถุ แก้วพลาสติก กระป๋ องที่ทาด้วยเหล็กและดีบุก เป็ นต้น
- ปลูกจิตส านึ กของพนักงานให้รู้จกั ประหยัดในการใช้พลังงาน และการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ส านักงาน เช่ น
การประหยัดไฟ การใช้กระดาษ 2 หน้า เป็ นต้น
4. บริ ษทั ได้ว่าจ้างให้ Excellent Energy International Co., Ltd. (Thailand) ศึกษาการเปลี่ ยนอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อ
เป็ นการประหยัดเชื้ อเพลิ ง และลดการใช้ พ ลังงานไฟฟ้ า รวมทั้งเป็ นการลดมลภาวะโลกร้ อน โดยในปี 2551
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิงบประมาณในการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ เป็ นเงิน 34.85 ล้านบาท
การควบคุมโดยหน่ วยงานของรัฐ
บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดกับ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ด้านสุ ขอนามัย ทางบริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติสานักงานกรุ งเทพมหานคร หรื อ เทศบาลท้องถิ่น นอกจากนี้
โรงแรมในเครื อส่ วนใหญ่ได้เข้าร่ วมโครงการใบไม้เขียว ของมูลนิ ธิใบไม้สีเขียวซึ่ งจัดตั้งโดยคณะกรรมการส่ งเสริ ม
กิ จกรรมสิ่ งแวดล้อมเพื่ อการท่ องเที่ ยว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบด้วยองค์กรที่ มี วิสั ยทัศน์ ด้านการพัฒนาธุ รกิ จการ
ท่ องเที่ ยวและการโรงแรม องค์กรที่ กล่ าวถึ งนั้นคื อ การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งสหประชาชาติประจาภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค สานักงานการจัดการ ด้านการใช้ไฟฟ้ า การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และการประปานครหลวง ซึ่ งโครงการใบไม้เขียวมีวตั ถุประสงค์ที่
จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของธุ รกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งจะวัด
ระดับมาตรฐานโดยพิจารณาถึงเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของโรงแรมเทียบได้กบั ISO 14000
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี2. ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
โรงแรมและรี สอร์ ทที่รับบริ หาร มีดงั นี้
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1. “ดุ สิ ตธานี ” โรงแรมระดั บ 5 ดาว ภายใต้ ชื่ อ “ดุ สิ ตธานี ” ธุ รกิ จ ดั ง กล่ าวรวมถึ ง การให้ ใช้ ชื่ อ
เครื่ องหมายการค้า “ดุ สิ ตธานี ” (Licensing) ภายใต้การควบคุ มมาตรฐานการให้ บริ การของบริ ษ ัท โดยสั ญญา
รั บ จ้างบริ หารโรงแรมและสั ญ ญาการให้ ใช้ ชื่ อเครื่ องหมายการค้าภายใต้ชื่ อ “ดุ สิ ตธานี ” ทั้ งหมดอยู่ ภายใต้
บมจ. ดุสิตธานี

โรงแรมและรี สอร์ ทชั้นหนึ่ง ที่เน้ นความหรู หรา มีระดับ พร้ อมด้ วยบริ การที่ครบครั น ประณี ต และงดงามอย่ างไทย
ดุ สิ ตธานี เป็ นแบรนด์ หลักของดุ สิ ต มอบสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เหนื อระดับ พร้ อมการบริ การและ
การตกแต่งที่แสดงถึงประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อดุ สิตธานี ตั้งอยูใ่ กล้กบั ย่านใจกลางธุ รกิจและสถานที่สาคัญต่างๆ ของจุดหมาย
ปลายทางแต่ ละแห่ ง มี ส่ิ งอ านวยความสะดวกและบริ การที่ เหนื อระดับไว้ให้ บริ การอย่างพร้ อมสรรพส าหรั บ
ทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุ รกิจและงานสังคมที่สาคัญ
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตธานี มีดังนี้
 โรงแรม ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน ประเทศไทย*
 โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ประเทศไทย**
 โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รี สอร์ท ประเทศไทย***
 โรงแรม ดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
 โรงแรม ดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 โรงแรม ดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 โรงแรม ดุสิตธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียปิ ต์
 โรงแรม ดุสิตธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
 โรงแรม ดุสิตธานี กวม รี สอร์ท สหรัฐอเมริ กา
 โรงแรม ดุสิตธานี ตงไถ่ เจียงซู ประเทศจีน
 โรงแรม ดุสิตธานี ฟูดู ฉิ งเฟิ ง ฉางโจว ประเทศจีน
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตธานีทกี่ าลังจะเปิ ด มีดังนี้
 โรงแรม ดุสิตธานี บรู๊ ควอเตอร์ ประเทศออสเตรเลีย
 โรงแรม ดุสิตธานี ศรี ลงั กา บาลาพิทิยา บีชฟร้อนท์ ประเทศศรี ลงั กา
 โรงแรม ดุสิตธานี คัมรานห์ ประเทศเวียดนาม
 โรงแรม ดุสิตธานี ฟูซุ่น เหลียวหนิง ประเทศจีน
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หมายเหตุ :

โรงแรมดุสิตธานี ฝูโจว ฝูเจี้ยน ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ฮุ่ยโจว กวางตุง้ ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ประเทศสิ งคโปร์
โรงแรม ดุสิตธานี รู บิ ไอซ์แลนด์ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
โรงแรม ดุสิตธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ คาสิ โน ไนโรบี ประเทศเคนยา
โรงแรม ดุสิตธานี พานจือหัว เสฉวน ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ชิงหยวน กวางตุง้ ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี เรสซิ เด้นซ์ ดาเวา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์***
โรงแรม ดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ มัสลัก อิสตันบูล ประเทศตุรกี
โรงแรม ดุสิตธานี ซามาร่ า ซูสส์ ประเทศตูนิเซีย
โรงแรม ดุสิตธานี เส้าซิง ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี สุ ้ยหนิง เสฉวน ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ซูโจว เจียงซู ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี โซฮวง ชางดอง ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ชาเป่ ย เซียงไฮ้ ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์
* เป็ นสิ ทธิ การเช่าภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
** เป็ นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
*** เป็ นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้าของบมจ. ดุสิตธานี
2. “ดุสิตเดวาราณา” ดุสิตเดวาราณา มอบความมีชีวิตชี วาและโดดเด่นด้วยรสนิ ยมชั้นเลิศสาหรับตลาด
เฉพาะกลุ่ม โดยนามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าผสานกับการบริ การที่เป็ นเลิ ศเพื่อส่ งมอบประสบการณ์
สุ ดพิเศษที่หรู หราและมีความเป็ นส่ วนตัว จึงเหมาะสาหรับการหลีกหนีจากโลกอันสับสนวุน่ วายเพื่อมาเติม
เต็มความสดชื่นและฟื้ นฟูพลังให้แก่จิตใจ
โรงแรมและรี สอร์ ทชั้นเลิศ ในเมืองท่ องเที่ยวชั้นนา ที่เน้ นความพิถีพิถนั และให้ ความเป็ นส่ วนตัวถึงที่สุดแก่ แขกผู้มาเยือน
ดุ สิ ตเดวาราณา โรงแรมหรู ที่ ส่ งมอบประสบการณ์ สุ ดพิ เศษด้วยการบริ การที่ เหนื อระดับพร้ อมความเป็ นส่ วนตัว
สาหรับนักเดินทางที่มีความพิถีพิถนั
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตเดวาราณา มีดังนี้
 โรงแรม ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริ ง แอนด์ สปา ฉงฮัว่ กวางโจว ประเทศจีน
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตเดวาราณาทีก่ าลังจะเปิ ด มีดังนี้
 โรงแรม ดุสิตเดวาราณา ไฮกู ไห่หนาน ประเทศจีน
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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 โรงแรม ดุสิตเดวาราณา มัลดีฟส์
 โรงแรม ดุสิตเดวาราณา จูโจว หูหนาน ประเทศจีน
3. “ดุ สิ ตดีทู” เป็ นโรงแรมร่ วมสมัยที่ ผสมผสานระหว่าง การออกแบบที่ ท นั สมัย เทคโนโลยีแห่ งอนาคต
ความสะดวกสบาย และบริ การอย่างชาญฉลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั นักเดิ นทาง
รุ่ นใหม่ในปั จจุบนั

โรงแรมและรี สอร์ ทระดับบนที่ ทันสมัย และสดใสอย่ างมีสไตล์
เหมาะกับนักเดินทางในยุคปั จจุบันที่ต้องการเชื่ อมต่ อกับเทคโนโลยีตลอดเวลา
ดุ สิ ตดี ทู ตั้งอยู่ในท าเลส าคัญที่ เป็ นย่านธุ รกิ จการค้าและย่านบันเทิ งหลัก ที่ พ กั ของดุ สิ ตดี ทู ล้วนแต่เป็ น
จุดหมายอันพึงปรารถนา ที่ผมู ้ าเยือนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ให้ความตื่นตาตื่นใจและความรื่ นรมย์ ดุสิตดีทู คือ
สถานที่เพื่อการพบปะสังสรรค์ ภายใต้ความคลาสสิ คแบบใหม่ในยุคสมัยปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่มอบบรรยากาศแห่ ง
ความร่ วมสมัย ความหรู หราในสไตล์สบายๆ และมนต์สะกดที่เปี่ ยมด้วยสี สัน
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตดีทู มีดังนี้
 โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ประเทศไทย*
 โรงแรม ดุสิตดีทู โฮเต็ล คอนสแตนซ์ พาซาดีน่า สหรัฐอเมริ กา
 โรงแรม ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว ประเทศจีน
 โรงแรม ดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา
 โรงแรม ดุสิตดีทู เคนซ์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ **
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตดีทูทกี่ าลังจะเปิ ด มีดังนี้
 โรงแรม ดุสิตดีทู ดาร์ บ้ ีฉาน อันฮุย ประเทศจีน
 โรงแรม ดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
 โรงแรม ดุสิตดีทู คูตา้ บีช บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
 โรงแรม ดุสิตดีทู ปาล์ม มอลล์ มัสกัต ประเทศโอมาน
 โรงแรม ดุสิตดีทู พูนาคา ประเทศภูฏาน
 โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ อัลมาซซา อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ เซบู ซิ ต้ ี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
 โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ ย่างกุง้ ประเทศพม่า
 โรงแรม ดุสิตดีทู ซัลวา โดฮา ประเทศกาตาร์
 โรงแรม ดุสิตดีทู โซไซตี ฮิลล์ เทียนจิน ประเทศจีน
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ :

โรงแรม ดุสิตดีทู สุ ้ยหนิง เสฉวน ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตดีทู ซันเซ็ท โร๊ ด บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
โรงแรม ดุสิตดีทู ทิมพู ประเทศภูฏาน
โรงแรม ดุสิตดีทู อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
โรงแรม ดุสิตดีทู ภูเก็ต อารี ยา ประเทศไทย
โรงแรม ดุสิตดีทู เวฟ ซานฮวน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
* เป็ นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
** ทาเป็ นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้า ของ บ. ดุสิต โอเวอร์ซีส์
4. “ดุสิตปริ๊นเซส” โรงแรมระดับกลางมาตรฐานสากลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็ นของตนเองภายใต้บรรยากาศ
ที่สะท้อนถึงย่านที่เป็ นทาเลที่ต้ งั ของโรงแรม ผสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง รวมทั้งการจัดพื้นที่ใช้สอย
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ จึงเหมาะอย่างยิง่ สาหรับนักเดินทางที่เรี ยบง่าย

โรงแรมและรี สอร์ ทที่เน้ นความคุ้มค่ า สะดวกครบครั น เป็ นกันเอง สาหรั บนักเดินทางและนักธุรกิจทั่วไป
ดุ สิตปริ๊ นเซส นาเสนอความคุ ม้ ค่า และตอบสนองความต้องการหลักของตลาด ซึ่ งเป็ นกลุ่ มนักเดิ นทางที่
แสวงหาความเรี ยบง่าย สะดวกสบาย สะอาด และการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตปริ๊นเซส มีดังนี้
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส รี สอร์ ท พานจือหัว เสฉวน ประเทศจีน
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตปริ๊นเซสทีก่ าลังจะเปิ ด มีดังนี้
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส เอเซส ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์*
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส เซบู ซิ ต้ ี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส เจียงอิน เจียงซู ประเทศจีน
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส เอ็นเอไอเอ การ์เด้นส์ มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
 โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เรสซิ เด้นซ์ ซูหุย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
หมายเหตุ * เป็ นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้า ของ บ. ดุสิต โอเวอร์ซีส์
5. “โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือ”
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิต มีดังนี้
 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รี สอร์ท เชียงราย ประเทศไทย*
 โรงแรม ปทุมวันปริ๊ นเซส ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค กรุ งเทพฯ ประเทศไทย**
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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 โรงแรม รอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย**
 ดุสิตธานี ดูไบ เพิร์ลโคสต์ พรี เมียร์ โฮเต็ล อพาร์ทเม้นท์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 ดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ ดูไบ มารี น่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตทีก่ าลังจะเปิ ด มีดังนี้
 โรงแรม ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ สวีท โดฮา ประเทศกาตาร์
หมายเหตุ : * เป็ นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้า ของ บมจ. ดุสิตธานี
** เป็ นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้า บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
ทาการตลาดให้กบั แบรนด์ดุสิตเพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญารับบริ หารโรงแรมใหม่ๆ โดยดาเนินการ ดังนี้
- สนับสนุนการจัดงาน Hotel Investment Conference Asia Pacific (APHIC)
- มีส่วนร่ วมในการเขา้ ประชุม และเป็นวิทยากรรับเชิญในงานประชุมทางด้านการลงทุนธุ รกิจโรงแรมต่างๆ ทัว่ โลก
- สร้ างเครื อข่ายผูป้ ระกอบธุ รกิ จรายใหญ่ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว เช่ น ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่
ปรึ กษาการลงทุน และกลุ่มผูป้ ระกอบการจัดหาทรัพยากร
- ใช้เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพในการประชาสัมพันธ์แผนการขยายธุ รกิจของดุสิตผ่านช่องทางสื่ อสารที่หลากหลาย
- การใช้สื่อสิ่ งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
(ข) สภาพการแข่ งขัน
การแข่ งขันในปี ทีผ่ ่านมาและแนวโน้ มในอนาคต
ส าหรั บภาพรวมธุ รกิ จรั บบริ หารโรงแรมทัว่ โลกตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ ผ่านมา มี การแข่ งขันค่ อนข้างสู ง
เนื่ องจากมี การเพิ่ มขึ้ นของเครื อโรงแรมที่ รับบริ หารและแบรนด์โรงแรม ในขณะที่ โครงการพัฒนาโรงแรมใหม่
ชะลอตัว ส่ งผลให้การแข่งขันในธุ รกิจรับบริ หารโรงแรมทัว่ โลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว การแข่งขันนี้ทาให้ค่าธรรมเนียม
การรั บบริ หารลดลง และเงื่ อนไขต่ างๆ มี ความยืดหยุ่นมากขึ้ น ส าหรั บแนวโน้มในอนาคต ภูมิ ภาคเอเชี ยยังคงมี
แนวโน้มและอัตราการเติบโตเป็ นบวกซึ่ งมีปัจจัยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจ ในส่ วนของบริ ษทั
ปี 2558-2559 โรงแรมที่ได้ลงนามสัญญารับจ้างบริ หารในต่างประเทศนอกเหนื อจากสหรัฐอเมริ กา จีน สิ งคโปร์ กาตาร์
ยังได้มีเพิ่ มขึ้ นในประเทศ อิ นโดนี เซี ย ศรี ลงั กา และตุ รกี ซึ่ งจะท าให้สัดส่ วนรายได้จากการรับบริ หารโรงแรมใน
อนาคต เพิ่มขึ้น
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ดุสิตให้บริ การด้านการรับบริ หารโรงแรมในฐานะตัวแทนเจ้าของโรงแรม ธุ รกิ จรับบริ หารโรงแรม รวมทั้ง
การให้ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้า (Licensing) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริ การของบริ ษทั ต้องใช้บุคลากรเป็ น
หลักในการประกอบธุ รกิ จ ที มงานบริ หารโรงแรมของบริ ษ ทั ล้วนแต่เป็ นบุ คลากรผูช้ านาญการที่ ผ่านงานบริ หาร
โรงแรมห้าดาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความแข็งแกร่ งใน
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การวางกลยุทธ์ พัฒนาโปรแกรมทางการตลาด และสื่ อสารเพื่อสร้างเสริ มให้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั มีคุณค่าและ
เป็ นที่จดจา
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี3. ธุรกิจด้ านการศึกษา
นับเป็ นความภาคภูมิใจอย่างยิง่ ที่ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี ได้สืบทอดปฏิภาณของบริ ษทั ฯ ด้วยการจัดให้มีการ
เรี ยนการสอน และการฝึ กอบรมในอุตสาหกรรมการบริ การ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพือ่ เข้าทางานในโรงแรม และ
ธุ รกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยยาวนานจนถึงปั จจุบนั
ปี 2536 บริ ษทั จัดเปิ ดสอนหลักสู ตรการเรี ยนด้านอุตสาหกรรมการบริ การในระดับสู งสุ ดที่วทิ ยาลัยดุสิตธานี
กรุ งเทพฯ ในสาขาต่างๆ อาทิเช่น สาขาการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขา
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการโรงแรมและรี สอร์ท ปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสู ตรต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานระดับ
สากล และมีความภูมิใจกับชื่อเสี ยงงานบริ การของชาวไทย เช่น หลักสู ตรการบริ การส่ วนหน้า การบริ หารงานระดับ
หัวหน้างาน ระดับผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ หารอาวุโส เป็ นต้น แผนการเรี ยนเป็ นไปตามกฎระเบียบของกระทรวง และมี
ใบรับรองการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตร ปริ ญญาบัตร ทั้งปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
เมื่อเดือนกันยายน 2558 โรงเรี ยนดุ สิตธานี การโรงแรมได้เปิ ดสอนวิชาชี พด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบตั ร
และประกาศนียบัตร และเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ดร. สาโรจน์ พรประภา เข้ารับตาแหน่ง อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี
ในขณะเดี ยวกัน ยังดารงตาแหน่ งประธานฝ่ ายการศึ กษาของกลุ่ มดุ สิ ตธานี ด้วย โดยรับผิดชอบการบริ หารงานที่
วิทยาลัยดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ และพัทยา และการพัฒนาโรงเรี ยนดุ สิตธานี การโรงแรม ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ที่จะ
เกิ ดขึ้ นภายในประเทศ หนึ่ งในโครงการสาหรับแผนงานปี 2560 คือ รวมการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนดุสิตธานี การ
โรงแรมเข้ากับวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
นอกจากนี้ ฝ่ ายการศึกษาดุสิตธานียงั บริ หารโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
โดยการร่ วมทุนกับ เลอ กอร์ ดอง เบลอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เปิ ดสอนหลักสู ตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ
ฝรั่งเศส หลักสู ตรวิชาการครัวไทย หลักสู ตรการทาขนมปั ง หลักสู ตรความรู ้เกี่ยวกับไวน์ ในชั้นวุฒิบตั ร และ
ประกาศนียบัตรฝ่ ายการศึกษาดุสิตธานี ได้ขยายงานไปยังประเทศฟิ ลิปปิ นส์ คือ โครงการ Dusit Hospitality
Management College (DHMC) ซี่งจะเปิ ดรับนักศึกษาในปี การศึกษา 2561 หลักสู ตรด้านอุตสาหกรรมบริ การ ระดับ
ปริ ญญาตรี และหลักสู ตรระดับบริ หารชั้นมืออาชีพในหลากหลายด้าน DHMC จะเป็ นวิทยาลัยแห่งแรกที่จะบูรณาการ
การเรี ยนการสอนเข้ากับการบริ หารโรงแรมดุสิต ดีทู เดอะฟอร์ ท
ฝ่ ายการศึกษาได้เป็ นพันธมิตรกับโรงเรี ยนการโรงแรมและสถาบันสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในโลก
เช่ น ในปี 2549 ได้ร่วมมือกับ เลอ กอร์ ดอง เบลอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศฝรั่งเศส เปิ ดโรงเรี ยนสอนการประกอบ
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อาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต สอนศิลปะการประกอบอาหารชั้นสู ง หลักสู ตรขนมอบฝรั่งเศส หลักสู ตรวิชาการ
ครัวไทย หลักสู ตรการทาขนมปั ง หลักสู ตรความรู ้เกี่ยวกับไวน์
ปี 2555 ร่ วมมือกับ Ecole hôtelière de Lausanne ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในหลักสู ตรการจัดการโรงแรมและ
รี สอร์ท หลักสู ตรฝึ กอบรมพัฒนาผูบ้ ริ หาร และร่ วมมือกับ Institut Paul Bocuse สาหรับโครงการ Dusit Hospitality
Management College มะนิลา เพื่อเปิ ดหลักสู ตรการประกอบอาหารและเครื่ องดื่ม และหลักสูตรฝึ กอบรม
ฝ่ ายการศึกษาดุสิตธานี ยังร่ วมมือกับกลุ่ม Aso College เปิ ดหลักสู ตรสอนภาษาญี่ ปุ่น และร่ วมมื อกับ Tsuji
Culinary School ประเทศญี่ ปุ่น และ Gambero Rosso ประเทศอิ ตาลี สอนวิชาศิ ลปะการประกอบอาหารญี่ ปุ่ น และ
อาหารอิตาเลียนตามลาดับ
กลุ่มบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจด้านการศึกษามีดงั นี้
3.1 วิทยาลัยดุสิตธานี
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ดุ สิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตวิทยาลัยดุสิตธานี เปิ ดสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทด้านการครัว การท่องเที่ยว การบริ หารโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องในธุ รกิ จโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
วิทยาลัยดุ สิตธานี มีรากฐานมาจากโรงเรี ยนการโรงแรมดุ สิตธานี ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2536
ด้วยปณิ ธานของท่านผูห้ ญิ งชนัตถ์ ปิ ยะอุ ย ซึ่ งในขณะนั้นดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษ ัท ดุ สิ ตธานี จ ากัด (มหาชน) โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื่ อผลิ ตบุ คลากรให้ มี ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชี พด้าน
อุ ตสาหกรรมบริ การอันเป็ นก าลังส าคัญในการพัฒนาธุ รกิ จโรงแรมและการท่ องเที่ ยว โดยเปิ ดสอนหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรภาคภาษาอังกฤษ จานวน 2 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรด้านการปฏิ บ ตั ิการโรงแรม
(Diploma in Hotel Operations) และหลักสู ตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร (Professional Chef Diploma)
นับตั้งแต่เปิ ดดาเนิ นการสอนเป็ นต้นมา โรงเรี ยนการโรงแรมดุ สิตธานี ได้มุ่งเน้นความเป็ นเลิ ศทางวิชาการ
และการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิดว้ ยความทุ่มเทและความมุ่งมัน่ ในการพัฒนา
การศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมโดยทัว่ ไป โรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานี จึงได้
พัฒนาหลักสู ตรด้านอุตสาหกรรมบริ การในระดับปริ ญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยได้รับอนุมตั ิ
จากทบวงมหาวิทยาลัยให้จดั ตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539
ปั จจุบนั วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ
ให้เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ดังนี้
 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี จานวน 4 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ท
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
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4. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว้นท์
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (หลักสู ตรนานาชาติ) จานวน 2 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ ท ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่ ได้รับการ
รับรองจากโรงเรี ยนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาศิ ลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสู ตร
ปริ ญญาร่ วมระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี)
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์ ) จานวน 2 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ ท
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
หลักสู ตรระดับปริญญาโท จานวน 1 สาขาวิชา ได้ แก่
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
 วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์ การศึกษาเมืองพัทยา
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี จานวน 3 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ท
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว้นท์
นอกจากนี้ วิ ทยาลัยดุ สิ ตธานี ยังได้เปิ ดสอนหลักสู ตรฝึ กอบรมและให้ บริ การวิชาการแก่ ผูท้ ี่ สนใจใน
อุ ตสาหกรรมบริ การหลายหลักสู ตร เช่ น หลักสู ตรอุ ตสาหกรรมระยะสั้ น 5 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 นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว วิทยาลัยดุสิตธานี ยงั มีส่วนใน
การสนับสนุ นและช่ วยเหลื อสังคมในด้านพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อไปทางานในต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา
18 ปี ที่วิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อนุ ญาตให้วิทยาลัยดุสิตธานี เป็ น
สถานที่ทดสอบฝี มือคนหางาน ในสาขาอาชี พธุ รกิ จบริ การ จานวน 5 สาขาวิชาชี พ ได้แก่ พนักงานประกอบอาหาร
พนักงานผสมเครื่ องดื่ม พนักงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า และพนักงานทาความสะอาด
ซึ่งปัจจุบนั มีผทู้ ี่ผา่ นการทดสอบและไปประกอบอาชีพในต่างประเทศเป็ นจานวนมาก
ปั จจุบนั วิทยาลัยดุสิตธานี กรุ งเทพฯ และ ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ได้รับการรับรองเป็ นองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ ใน 2 สาขาวิชาชีพ ได้แก่
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผูป้ ระกอบอาหารไทย ประเภท
อาหารคาว และ อาหารหวาน
2. สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริ การเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพร่ างกาย สาขาให้บริ การสปา
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จากปณิ ธานและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ น
สากล วิทยาลัยได้มี การลงนามท าความร่ วมมื อกับสถาบันชั้นน าในต่ างประเทศ เพื่ อแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้
 ASO COLLEGE GROUP, JAPAN – โครงการแลกเปลี่ ยนทางวัฒนธรรมและภาษาญี่ ปุ่ น ณ เมื องฟู กูโอกะ
วิทยาลัยได้ส่ งนักศึ กษาเข้าร่ วม 4 รุ่ น รวม 34 คน และการเปิ ดสอนภาษาญี่ ปุ่ นส าหรั บบุ คคลทั่วไป
บุ คลากร และนั กศึ กษาวิ ท ยาลัยดุ สิ ตธานี โดยเชิ ญ อาจารย์ชาวญี่ ปุ่ นจาก ASO COLLEGE GROUP
มาสอนที่วทิ ยาลัยดุสิตธานี
 ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE, SWITZERLAND – รั บรองหลักสู ตรปริ ญญาตรี (หลักสู ตร
นานาชาติ) บริ หารธุ รกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ท
 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)
– วิทยาลัยดุสิตธานี ดารงฐานะที่ ปรึ กษาทางด้านการศึกษา ควบคุมดูแลคุ ณภาพการเรี ยน การสอนและ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐาน จนประสบความสาเร็ จ ปี การศึกษานี้ มีผเู้ ข้าศึกษา รวมแล้ว
11,898 คน
 THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, HONG KONG – มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในเอเชีย
และอันดับสองของโลก โดยร่ วมมือกันเปิ ดหลักสู ตรระยะสั้นสาหรับผูบ้ ริ หารด้านการโรงแรม อาทิเช่ น
หลักสู ตร “นวัตกรรม และการเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมบริ การ” และหลักสู ตร “การจัดงานประชุ มและ
งานอิเว้นท์
 TSUJI CULINARY INSTITUTE, JAPAN – ร่ วมมื อ เปิ ดสอนหลั ก สู ตรการประกอบอาหารญี่ ปุ่ น
ต้นตารับ สาหรับบุคคลทัว่ ไป และบรรจุเป็ นวิชาเลือกสาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี
 GAMBERO ROSSO, ITALY – ร่ วมมื อเปิ ดสอนหลักสู ตรการประกอบอาหารอิตาเลี่ ยนส าหรับบุ คคล
ทัว่ ไป และบรรจุเป็ นวิชาเลือกสาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี
 BALI INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE, INDONESIA – วิ ทยาลัยดุ สิ ตธานี
ด ารงฐานะที่ ปรึ กษาด้านการบริ หารสถาบันการศึ กษาด้านอุ ตสาหกรรมบริ การ และมี แผนจะเปิ ด
ดาเนินการอบรมหลักสู ตรระยะสั้นแก่บุคคลทัว่ ไปในอนาคต
นอกจากนี้ วิทยาลัยยังได้ให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่นๆ ในด้านอุตสาหกรรมบริ การและท่องเที่ยว เพื่อ
เชื่ อมความสัมพันธ์อนั ดี และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อาทิ การได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไทย ณ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี เพื่อไปสาธิ ตการประกอบอาหารไทย ในกิจกรรม VIAGGIO IN THAILANDIA ที่เมือง
โบโลญญ่า ประเทศอิตาลี เพื่อสร้างการรับรู้ และ ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559
ถึง 1 ตุลาคม 2559 ซึ่ งเป็ นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของประเทศไทย

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
37

แบบ 56-1

อี กทั้ง วิ ทยาลัยยังได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กในสถาบัน ที่ มี ชื่ อเสี ยงด้านอุ ตสาหกรรมบริ การ เพื่ อพัฒนา
องค์ความรู้ ในด้านอุ ตสาหกรรมบริ การให้ ท ันต่ อสภาวการณ์ ปั จจุ บ นั และน าความรู ้ ใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
วิทยาลัยให้มีความเจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น สถาบันที่วทิ ยาลัยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก อาทิ
 THE INTERNATIONAL COUNCIL ON HOTEL, RESTAURANT, AND INSTITUTE EDUCATION (ICHRIE)
 THE ASIA PACIFIC COUNCIL ON HOTEL, RESTAURANT, AND INSTITUTIONAL
EDUCATION (APACCHRIE)
 THE PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION (PATA) อธิ การบดี วิทยาลัยดุ สิ ตธานี ได้รับเชิ ญเป็ น
คณะกรรมการ EDUCATION BOARD ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั
 THE ASSOCIATION OF ASIA PACIFIC BUSINESS SCHOOL ซึ่ งวิ ทยาลั ยดุ สิ ตธานี เป็ นสถาบั น
การศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่เข้าเป็ นสมาชิก
 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 ยาลัยดุ สิ ตธานี ได้ รั บ เลื อกเป็ น DIRECTOR OF THE-ICE
BOARD วาระตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบนั
ในปี 2559 นี้ วิ ทยาลัยได้รั บ ความไว้วางใจและได้รั บเลื อกให้ เป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุ มวิ ชาการ
“14th APacCHRIE Conference” ณ โรงแรมดุสิตธานี ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ในหัวข้อ “Crisis Management
and Business Continuity in Tourism Industry” ซึ่ งมีผทู ้ รงคุณวุฒิท้ งั ในประเทศและต่างประเทศเข้าร่ วมงานจานวน 368
คน จาก 30 ประเทศ เพื่อนาเสนอผลงานวิจยั
วิทยาลัยได้มุ่งมัน่ พัฒนางานด้านวิจยั และนาผลงานวิจยั ที่ได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งข้อมูลลิ ขสิ ทธิ์ และ
หนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ชื่ อผลงาน
“การพั ฒ นาต ารั บ อาหารไทยตามมาตรฐานของวิ ท ยาลั ย ดุ สิ ตธานี (The Development of Thai Food Recipes in
Accordance with Dusit Thani College Standard)” จัดพิมพ์เป็ นหนังสื อตาราอาหารไทย มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อ
เผยแพร่ แก่สาธารณชนให้เป็ นที่แพร่ หลาย เป็ นการสื บทอดศิลปะการประกอบอาหารไทยให้คงไว้ตลอดไป
นอกจากนี้ วารสารวิทยาลัยดุ สิตธานี ได้ผ่านการรับรองคุ ณภาพของศูนย์ดชั นี การอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
เป็ นวารสารกลุ่มที่ 1 ซึ่ งมีเนื้อหาและรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐานระดับสากล และจะถูกคัดเลื อกเข้าสู่ ฐานข้อมูล ASEAN
Citation Index (ACI) ต่อไป
ในด้านกิ จกรรมการแข่งขัน วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่ วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
1. การได้รับเชิ ญให้เป็ นตัวแทนประเทศไทยและเอเชี ยเข้าร่ วมแข่งขันในงาน Congress – Disciplines Escoffier
International ณ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2559
2. การเป็ นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่ วมการแข่งขันการประกอบอาหารในงาน Food & Hotel Asia 2016
ณ ประเทศ สิ งคโปร์ ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2559
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3. การเป็ นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน World Skills ครั้งที่ 44 ในสาขาการประกอบอาหาร ในวันที่ 14-19
ตุลาคม 2560 ที่ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กว่ า 23 ปี ของความส าเร็ จ วิ ท ยาลัยดุ สิ ตธานี ได้ รั บ การยอมรั บว่ าเป็ นหนึ่ งในสถาบันการศึ กษาด้ าน
อุตสาหกรรมบริ การชั้นนาที่ ได้รับมาตรฐานระดับสากล ด้วยหลักสู ตรการเรี ยนที่ มีคุณภาพ ผนวกกับคณาจารย์ที่มี
ความรู ้ และประสบการณ์ ตรงสาขา และกิ จกรรมเสริ มทักษะต่างๆ ทาให้วิทยาลัยดุสิตธานี สามารถผลิตบัณฑิ ตที่เต็ม
เปี่ ยมไปด้วยความรู ้ความสามารถในทักษะทั้งทางด้านการปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานี มี
นักศึกษาทั้งสิ้ นกว่า 3,622 คน และผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถสู่ สังคมไปแล้ว 4,638 คน
วิ ท ยาลั ยดุ สิ ตธานี ต้ ังอยู่ บ นถนนศรี นคริ น ทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ บนเนื้ อที่ 12 ไร่ ประกอบด้ วย
อาคารเรี ยน 2 อาคาร มีพ้นื ที่ใช้สอยทั้งสิ้ น 14,083 ตารางเมตร โดยมีหอ้ งเรี ยน ห้องฝึ กปฏิบตั ิ ห้องสาธิต และห้องครัวที่
ทันสมัยและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนครบครัน สาหรับปี 2560 นี้วิทยาลัยได้วางแผนดาเนิ นการปรับปรุ งสถานที่ และ
เทคโนโลยี เพื่อให้ดูสวยงามและทันสมัยมากขึ้น
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
กลุ่มเป้าหมาย:
 นักเรี ยนระดับเตรี ยมอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ
 ผูป้ กครองและอาจารย์แนะแนวผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจในการศึกษาต่อของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
 ศิษย์เก่าของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต่างๆ ที่เป็ นนักศึกษาปั จจุบนั ของวิทยาลัยดุสิตธานี (โดยเฉพาะปี 1)
 กลุ่มผูท้ างานในอุตสาหกรรมการบริ การ สาหรับการฝึ กอบรมเพิ่มเติ มในสาขาเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และความก้าวหน้า
 กลุ่มบริ ษทั ต่างๆ สาหรับการอบรมพิเศษด้านการบริ การ ฯลฯ
กลยุทธ์ (Strategy):
 กลยุทธ์ดา้ นกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
o การส่ งเอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสู ตรผ่านทางไปรษณี ยแ์ ละอี เมล์ แก่ โรงเรี ยนมัธยมปลาย
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
o การเข้าบรรยายตามโรงเรี ยนมัธยมปลายเพื่อประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยและหลักสู ตรต่างๆ
o การร่ วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ และ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
o การเชิญกลุ่มนักเรี ยนและอาจารย์จากโรงเรี ยนมาเยีย่ มชมวิทยาลัย
o การจัดสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการกับอาจารย์โรงเรี ยนมัธยม เพื่อให้อาจารย์ได้สัมผัสกับบรรยากาศ
การเรี ยนการสอนที่วทิ ยาลัยและนาไปบอกต่อกับนักเรี ยนมัธยมและผูป้ กครอง
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o การจัดกิจกรรมสัมมนาแนะแนวการศึ กษาต่ อ (Information session) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
พร้อมพาเยีย่ มชมวิทยาลัย โดยจัดในวันเสาร์ เพื่อให้ผปู ้ กครองได้เข้าร่ วมกิจกรรมได้ดว้ ย
 กลยุทธ์ดา้ นการจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์
o จัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ในแบบดั้งเดิม อาทิ โปสเตอร์ โบรชัวร์ VCD เป็ นต้น
o จัดท าสื่ อออนไลน์ อาทิ ใบสมัครออนไลน์ โบรชัวร์ ออนไลน์ (E-brochure) ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
o จัดทา New Media (Facebook Fanpage, Website, Line) เพื่อให้เข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายง่ ายขึ้ น และ
แต่ละสื่ อควรมีขอ้ มูลที่ครบถ้วนเป็ นปั จจุบนั
 กลยุทธ์ดา้ นการใช้สื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ (หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ อินเทอร์เน็ต)
 กลยุทธ์ดา้ นการสื่ อสารภายในองค์กร
o ส่ งอี เมล์ข ้อมู ลเกี่ ยวกับวิทยาลัยให้กบั อาจารย์และบุ คลากร เพื่ อให้อาจารย์และบุ คลากรได้
ประชาสัมพันธ์ไปยังคนรู ้จกั ต่อไป
o สร้ างความสั มพันธ์ ที่ ดีก ับนักศึ กษาปั จจุ บ นั เพื่ อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ ดีของวิทยาลัยและ
นักศึกษาที่เป็ นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยกับโรงเรี ยนมัธยมซึ่ งเรี ยนจบมาหรื อ
คนรอบข้าง
(ข) สภาพการแข่ งขัน
การท่ องเที่ ยวจัดเป็ นอุ ตสาหกรรมภาคบริ การที่ มี บทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทย โดย
ก่อให้เกิ ดการลงทุ น การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่ นมากมาย ดังนั้นสถาบันอุ ดมศึ กษาในประเทศที่ มี
ศักยภาพจานวนมากจึ งได้เปิ ดหลักสู ตรด้านอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและบริ การมากขึ้ นเพื่ อผลิ ตก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริ การ และการท่องเที่ยวของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยเริ่ ม
ก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อจานวนประชากรวัยเรี ยนที่ลดลงในอนาคต เป็ นผลให้จานวนแรงงานที่
จะขยายตัวช้าลง และมีจานวนลดลงในอนาคต ประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสิ นค้าและบริ การด้านการ
ท่องเที่ยว การแพทย์และสุ ขภาพ ทั้งปั จจัยบวกและลบดังกล่าว วิทยาลัยจึงต้องวางแผนปรับเปลี่ยนหลักสู ตร และระบบ
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และจานวนผูเ้ รี ยนที่มีแนวโน้มลดลงด้วย ซึ่ งคาดว่าการแข่งขันทางการ
การศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การในอนาคตจะทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุ รกิจการศึกษา ต้องใช้คณาจารย์และหลักสู ตรการเรี ยนเป็ นหลัก นอกเหนื อไปจากการจัดสถานที่และจัดหา
อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนต่างๆ ให้แก่นกั เรี ยน ด้วยหลักสู ตรการเรี ยนที่มีคุณภาพ ผนวกกับคณาจารย์ที่มีความรู ้และ
ประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริ มทักษะต่างๆ ควบคู่ไปกับความพร้อมด้านสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ทั้งใน
เรื่ องอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้วทิ ยาลัยดุสิตธานีสามารถผลิตบัณฑิตที่
เต็มเปี่ ยมไปด้วยความรู ้ความสามารถในทักษะทั้งทางด้านการปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์
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และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่ อตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาเศรษฐกิ จประเทศไทย 4.0 ตลอดจนความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี3.2 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จากัด)
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จากัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) กับ
เลอ กอร์ ดอง เบลอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ภายใต้บริ ษทั ร่ วมทุนนี้ ได้จดั ตั้ง โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง
เบลอ ดุ สิต ขึ้ น เปิ ดดาเนิ นการอย่างเป็ นทางการเมื่ อเดื อนกรกฎาคม ปี 2551 โดยมีหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนที่
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ปั จจุ บ ันโรงเรี ยนมี นักเรี ยนและผูส้ นใจทั่วไปเข้าศึ กษาประมาณ 1,200-1,500 คน ต่ อปี ในหลั กสู ตรการ
ประกอบอาหารคาวและขนมอบแบบฝรั่ งเศส (หลักสู ตรคลาสสิ ค ไซเคิล – Classic Cycle Programme) ซึ่ งถื อได้วา่ เป็ น
หลักสู ตรหลักที่สาคัญของโรงเรี ยน เมื่อปี 2553 โรงเรี ยนเล็งเห็ นความสาคัญในการพัฒนาหลักสู ตรอาหารไทยเพื่อ
ส่ งเสริ มและเผยแพร่ อาหารไทยสู่ ต่างประเทศ จึงเปิ ดหลักสู ตรวิชาการครั วไทย (Professional Thai Cuisine Programme 540 ชัว่ โมง) ขึ้น นอกจากนี้ หลักสู ตรการทาขนมปั ง (The Art of Bakery - 240 ชัว่ โมง) ที่เปิ ดรับสมัครในปี เดียวกันนั้น
ได้รับความสนใจและการตอบรั บจากทั้งนักเรี ยนไทยและชาวต่ างชาติ เป็ นอย่างดี และเมื่ อเดื อนเมษายน ปี 2556
โรงเรี ยนได้เปิ ดหลักสู ตรความรู้ เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies Course - 45 ชั่วโมง) เพื่อตอบสนองการขยายตัวของภาค
ธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ ม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับการบริ การและผูส้ นใจทัว่ ไปให้ได้รับความรู ้ และมี
ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับการผลิ ตไวน์ การคัดเลื อก การเก็บรักษา และการจัดเสิ ร์ฟไวน์ ซึ่ งได้รับความนิ ยมจาก
นักเรี ยนและผูป้ ระกอบการ ทาให้มีนกั เรี ยนเต็มจานวนทุกภาคเรี ยน อีกทั้งยังได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั ห้างร้าน
และผูน้ าเข้าไวน์ท้ งั ในและต่างประเทศเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะ บริ ษทั อิตาเลเซี ย เทรดดิ้ง จากัด ให้การสนับสนุ นไวน์
และวิทยากร ซึ่ งเป็ นผูป้ ลูกและผลิ ตไวน์จากทัว่ โลกสาหรับการจัดสัมมนาความรู ้ และการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับไวน์ พร้อมการชิมไวน์
นอกจากนี้ ทางโรงเรี ยนยังเปิ ดอบรมหลักสู ตรระยะสั้ น อาทิ เวิ ร์ คช็ อปการท าอาหาร และขนมอบ
อาหารไทย กาแฟ และเครื่ องดื่ มต่ างๆ ให้ ก ับนั กเรี ยน และผู ้สนใจทั่วไปรวมทั้งบริ ษ ัทและองค์ กรต่ างๆ เช่ น
บริ ษทั ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหาร เป็ นต้น โรงเรี ยนได้รับความสนใจและเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางจาก
ความร่ วมมือในการจัดงานกิจกรรมพิเศษร่ วมกับองค์กรชั้นนามากมาย
ในปี 2557 โรงเรี ยนเปิ ดหลักสู ตรสาหรับเยาวชน (Les Petit Cordon Bleus หรื อ Le Cordon Bleu Dusit Young
Chefs Cooking Program) และมุ่งปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อประโยชน์แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้ง ยังเป็ นโอกาสในการ
พัฒนาความสนใจและสานต่อความฝันของเด็กๆ ที่มีความชอบด้านการทาอาหาร เพื่อมุ่งสู่ อาชี พเชฟต่อไป หลักสู ตร
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เหมาะสาหรับเยาวชน อายุระหว่าง 8-11 ปี และ 12-15 ปี โดยเปิ ดอบรมในช่ วงปิ ดภาคเรี ยนของโรงเรี ยนสามัญศึกษา
โรงเรี ยนเอกชน และโรงเรี ยนนานาชาติ โรงเรี ยนมีความมุ่งมัน่ พัฒนาหลักสู ตรใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
การเปลี่ ยนแปลง อาทิ หลักสู ตรการบริ หารจัดการ เทคนิ คด้านการทาอาหารแนวใหม่ๆ ความรู ้ เกี่ ยวกับโภชนาการ
อาหารร่ วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยง เช่น มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เลอ กอร์ ดอง เบลอ เป็ นสถาบันที่ สอนการประกอบอาหารแบบฝรั่ งเศสที่ ได้รับการยอมรั บทั่วโลกเปิ ด
ดาเนิ นการสอนมานานกว่า 120 ปี ปั จจุบนั มีสาขาทั้งหมดมากกว่า 50 โรงเรี ยน ใน 20 ประเทศทัว่ โลก อีกทั้ง ยังได้รับ
รางวัลอีกมากมาย และโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 3 โรงเรี ยน
สอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการประชุมสุ ดยอดของโลกทางด้านอาหาร (World Gourmet Summit) ปี
2552 ปี 2553 และปี 2554 ณ ประเทศสิ งค์โปร์ ซึ่ งต่อมา โรงเรี ยนได้รับเกี ยรติจากงาน World Gourmet Summit โดยมี
บริ ษทั อิเล็คทรอลักซ์ เป็ นผูส้ นับสนุ น รับรางวัลชนะเลิศโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในเอเชี ย เมื่อปี
2557 นี้ ถือเป็ นความภูมิใจอย่างยิง่
นอกจากนี้ หนังสื อ “ส้มตา” (Cookbook: Somtum A Meeting of Tastes, Flavours & Cultures) ยังได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศตาราอาหารที่ ดีที่ สุดประเภทอาหารเอเชี ย จากการเข้าร่ วมการประกวดตาราอาหารนานาชาติ (International
Gourmand Book Awards) ซึ่ งเป็ นการประกวดตาราอาหารที่ มีชื่อเสี ยงมากที่ สุด ณ เมืองปารี ส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี
2555 อีกทั้ง โรงเรี ยนมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการสนับสนุ นกิจกรรมโครงการ “สร้างรอยยิม้ ” กับ
โรงแรมดุ สิ ตธานี ในการจัดจ าหน่ ายหนังสื อ “ส้ มต า” เพื่ อน ารายได้ร่ วมสมทบทุ นเข้ามู ลนิ ธิ สร้ างรอยยิ้มแห่ ง
ประเทศไทย (Operation Smile Thailand)
โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต มี ความภาคภูมิ ใจที่ได้มีโอกาสสนับสนุ นงาน
มูลนิ ธิโครงการหลวง “เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง” ณ จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่โรงเรี ยนเข้าร่ วมมาโดยตลอดทุกปี
ซึ่ งเหล่าบรรดาเชฟและผูช้ ่ วยเชฟต่างพากันเดิ นทางสู่ ยอดดอยเพื่อเตรี ยมอาหารทั้งมื้ อเช้า กลางวัน และเย็นสาหรับ
ผูร้ ่ วมเดินทางระดับ VIP ของโครงการตลอด 2 คืน 3 วัน
โรงเรี ยนประสบความส าเร็ จจากผลการดาเนิ นงานที่ เพิ่ มสู งขึ้ นตลอด 2 ปี ที่ ผ่านมา ทั้งปี 2558 และ 2559
จากความมุ่งมัน่ ในการสร้างความเป็ นเลิศด้านสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนาของประเทศไทย ทาให้ได้รับความ
เชื่อมัน่ จากนักเรี ยนชาวต่างชาติ และมีอตั ราการรับนักเรี ยนต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี
รายละเอียดหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
 หลักสู ตรคลาสสิ ค ไซเคิ ล (Classic Cycle) เป็ นหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร เปิ ดรั บสมัครทั้งแบบหลักสู 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 ตรการทาขนมปัง (The Art of Bakery)
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หลักสู ตรความรู ้เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies Course)
หลักสู ตรระยะสั้นต่างๆ (Culinary Discovery Programme (Short Courses))
โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต ตั้งอยู่ที่ อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี ชั้น 1 เลขที่ 946
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุ งเทพฯ มีพ้ืนที่โดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรี ยนได้รับการออกแบบเป็ นอย่างดีและ
มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย โดยแบ่งเป็ นห้องครัวประกอบอาหารคาว ห้องครัวประกอบอาหาร
หวาน ห้องครัวเอนกประสงค์ ห้องครัวประกอบอาหารนานาชาติ ห้องสาธิตประกอบอาหาร ห้องเรี ยนสาหรับหลักสู ตร
ความรู ้เกี่ยวกับไวน์ ห้องเรี ยนทากาแฟ และห้องสมุด เป็ นต้น
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิ ต มีแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ อ
ปรับปรุ งธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั มีผูส้ นใจเข้าเรี ยนในหลักสู ตรต่างๆ เป็ นจานวนมาก โดยคิดเป็ นนักเรี ยนไทย
ร้อยละ 70 และนักเรี ยนต่างชาติร้อยละ 30
กลุ่มเป้าหมาย:
 กลุ่มผูส้ นใจทัว่ ไป ครอบครัว และเยาวชน
 กลุ่มบริ ษทั องค์กรชั้นนา กลุ่มบริ ษทั คู่คา้ และสถานฑูต
 สถาบันแนะแนวการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ :
 การใช้สื่อโฆษณาต่างๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร
 การจัดงานแนะแนวหลักสู ตรและเยีย่ มชมโรงเรี ยน (Open House) และงานกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหาร
 การจัดทาระบบการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ และการสร้างกิจกรรมการตลาดเฉพาะบุคคล
 การพัฒนารู ปแบบการสื่ อสาร โฆษณา ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
 การสร้ างความสั มพันธ์ อ ันดี ระหว่างโรงเรี ยนและศิ ษย์เก่ า เพื่ อพัฒนาและส่ งเสริ มกิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสถาบัน และกิจการของศิษย์เก่า
 การร่ วมมื อกั น จัดกิ จกรรมพิ เศษต่ างๆ กั บ กลุ่ ม พั น ธมิ ตรธุ รกิ จ โดยการน ากลยุ ท ธ์ พ ั น ธมิ ตร
(Co-branding) มาใช้ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน เช่น แบรนด์ เอส-เพียว
(ข) สภาพการแข่ งขัน
ความต้องการกลุ่มผูส้ าเร็ จการศึกษาสายงานวิชาชี พ (ปวส.) ทางด้านอาหาร ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากมี
ความต้องการบุ คลากรที่ เพิ่มสู งขึ้น ในภาคธุ รกิ จการโรงแรมและการท่องเที่ ยวทั้งในและต่างประเทศ แนวโน้มของการ
เติ บโตของธุ รกิ จดังกล่ าว น่ าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่ องต่ อไปอี ก 2-3 ปี ข้างหน้า หากไม่ได้รับผลกระทบจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ผลของโลกาภิวฒั น์ยงั คงสร้างกระแสให้เกิดความสนใจในการศึกษาศิลปะด้านการทาอาหารอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้ง
ยุคอาหารฟิ วชัน่ ที่แพร่ หลายไปทัว่ โลก ยิง่ ส่ งผลให้ เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต มีโอกาสเติบโตทางธุ รกิจเพิ่มมากขึ้น
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ในส่ วนของภาวะการตลาดของสถาบันฝึ กอบรมศิลปะการทาอาหารในประเทศไทยนั้น เลอ กอร์ ดอง เบลอ
ดุ สิต ยังคงเป็ นผูน้ าด้านสถาบันสอนการทาอาหารในระดับแนวหน้า ซึ่ งปั จจุ บนั ยังคงไม่มีคู่แข่งขันที่ เป็ นสถาบัน
ระดับนานาชาติ หรื อกิจการร่ วมค้าใดๆ ที่นาเสนอหลักสู ตรการเรี ยนในระดับที่ใกล้เคียงกัน แต่ท้ งั นี้ ยังคงต้องติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิ ต เป็ นสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับนานาชาติ ที่ น าเสนอทั้งหลักสู ตร
การทาอาหารแบบฝรั่งเศสและอาหารไทย ที่สะท้อนถึ งวัฒนธรรมด้านอาหารของทั้งสองประเทศ โดยมีหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การ สาหรับอาจารย์เชฟผูส้ อนจะคัดเลือกจากประสบการณ์
การทางานในระดับมืออาชี พจากร้านอาหารห้าดาวทัว่ โลก ซึ่ งหากมีประสบการณ์ การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็ น
พิเศษ
นอกจากนี้ เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต ยังมีการจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรผูส้ อนอย่างมีระบบ ซึ่ งผูท้ ี่ได้รับ
การคัดเลื อกเข้าเป็ นอาจารย์เชฟผูส้ อนแล้วนั้น จะต้องผ่านการฝึ กอบรม และการสั งเกตการณ์ ในหลักสู ตรที่ เปิ ด
การเรี ยน การสอนทั้งในรู ปแบบการสาธิ ตการประกอบอาหาร และห้องปฏิบตั ิการครัว เป็ นเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตาม
ผูส้ อนยังจาเป็ นต้องผ่านการทดสอบภาคปฏิบตั ิการสอน และการสัมภาษณ์ ก่อนการบรรจุเข้าสอนจริ งในหลักสู ตร
ตามที่ การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรของโรงเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ อาจารย์เชฟผู้สอนจ าเป็ นต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร ดังนั้น อาจารย์เชฟผูส้ อนทุ กท่านจะต้องสอบผ่านการวัดผลทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิ การ พร้อมการควบคุมคุณภาพการเรี ยนการสอน
ภายใต้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายใต้ระบบการประเมินคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรักษาระดับ
คุณภาพ และมาตรฐานการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน ซึ่งจะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทุกๆ 3 ปี
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต เล็งเห็ นถึ งความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มความรู ้ ความสามารถ
ทาให้อาจารย์ผสู ้ อนมีความเจริ ญก้าวหน้าและศักยภาพในการสอน ซึ่ งมีการดาเนินงานสนับสนุนในหลาย ด้าน เช่น การเรี ยน
ในหลักสู ตรต่างๆ ภายในโรงเรี ยน และจากสถาบันอื่นๆ ทั้งทักษะการทางาน การสอน และภาษาอังกฤษ
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี3.3 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม (บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จากัด)
(ค) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
แนวคิดสาหรับโรงเรี ยนดุสิตธานีการโรงแรมได้รับการพัฒนาขึ้นหลังจากที่ฝ่ายการศึกษาของดุสิตธานี จดั ตั้ง
หน่ วยงานด้านอาชี วศึกษาขึ้นเมื่อปลายปี 2556 เนื่ องจากธุ รกิ จโรงแรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและมีภาวะการขาด
แคลนแรงงานระดับเริ่ มต้นที่มีความรู ้และทักษะที่สามารถทางานได้อย่างมืออาชีพเป็ นจานวนมาก

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
44

แบบ 56-1

โรงเรี ยนสอนวิชาชี พด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบ ตั รและประกาศนี ยบัตรนี้ เป็ นการสร้ างโอกาสท างาน
ให้กบั เยาวชน โดยเฉพาะให้กบั นักเรี ยนที่ จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความรู้ และทักษะด้านวิชาชี พ
สามารถประกอบอาชีพได้
โรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรมจัดตั้งภายใต้ บริ ษัท ดุ สิ ตธานี การโรงแรมศึ กษา จ ากั ด เป็ นแห่ งแรก
ณ ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ ถนนเพชรบุรี ในเดือนสิ งหาคม 2558 โรงเรี ยนดุสิตธานีการโรงแรมเป็ นโรงเรี ยนสอนวิชาชีพ
ด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบตั รและประกาศนี ยบัตร เปิ ดสอนเพื่อให้ความรู ้และทักษะการให้บริ การในสาขางานต่างๆ
ของธุ รกิจโรงแรม แก่เยาวชนที่ตอ้ งการประกอบอาชีพในธุ รกิจโรงแรมหรื อผูส้ นใจและผูท้ ี่กาลังทางานเพื่อเพิ่มทักษะใน
การประกอบอาชีพโดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 6-18 เดือน
หลักสู ตรที่ ใช้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริ การของบุ คลากร
วิชาชี พท่ องเที่ ยวแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) เพื่ อ
รองรับข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซี ยนในปี 2558 ครอบคลุมสาขางานในธุ รกิ จโรงแรม คือ ฝ่ ายผลิตอาหาร
และขนมอบ ฝ่ ายการให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม และฝ่ ายการให้บริ การห้องพัก (งานแม่ บ ้านและงานต้อนรั บ
ส่ วนหน้า) แบ่งการเรี ยนการสอนเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
ระดับวุฒิบตั รเบื้ องต้น (ความรู้และทักษะการปฏิบตั ิงาน และทัศนคติที่จาเป็ นในการเป็ นบุคลากรโรงแรม
และความรู้ ทักษะการปฏิบตั ิงาน และทัศนคติที่จาเป็ นของแต่ละงาน)
ระดับวุฒิบตั รวิชาชีพ (ความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประจาของแต่ละตาแหน่งงาน
และการเป็ นผูน้ าทีม)
ระดับวุฒิบตั รวิชาชีพชั้นสู ง (ความรู้และทักษะการประยุกต์เทคนิคกับการปฏิบตั ิงาน และการสอนงาน)
ระดับประกาศนียบัตร (ความรู้และทักษะพิเศษเฉพาะสาขา และทักษะการบริ หารงาน)
หลักสู ตรการเรียนการสอนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาจากการทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญและคณาจารย์
ของวิ ทยาลัยดุ สิ ตธานี เพื่ อสร้ างความมั่นใจว่ าผู ้ที่ เรี ยนจบจากโรงเรี ยนจะสามารถเที ยบโอนผลการเรี ยนไปศึ กษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษาที่วทิ ยาลัยดุสิตธานี หรื อมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่จะตกลงทาบันทึกความเขา้ ใจในการให้ความร่ วมมือระหว่างกัน จึง
นับได้ว่าโรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรมจะเป็ นโรงเรี ยนการโรงแรมแห่ งแรกที่ ได้น ามาตรฐานสมรรถนะและ
ความสามารถในการให้บริ การของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซี ยนมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยการนาหลักสู ตรที่ มี ความเป็ นเอกลักษณ์ ในการตอบสนองต่ อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาใช้ผนวกกับการสอนที่มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ จากคณาจารย์ที่มีความรู ้และประสบการณ์
ตรงในสาขาวิชาที่สอน รวมทั้งการจัดให้มีการฝึ กงานในสถานประกอบการและกิจกรรมเพื่อเสริ มทักษะต่างๆ จะทาให้
ผูส้ าเร็ จการศึ กษาเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถในการท างานในธุ รกิ จโรงแรมหรื อร้ านอาหารทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้อย่างมืออาชี พ อีกทั้งมีสมรรถนะและความสามารถในการให้บริ การตามข้อตกลงพื้นฐานของอาเซี ยน
สามารถนาไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิ กสมาคมอาเซี ยนตามข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซี ยนที่มี
ขึ้นอย่างเป็ นทางการในปี 2558
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ปั จจุ บ ันโรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรม ได้รั บการรั บรองจากกระทรวงศึ กษาธิ การภายใต้ส านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน เปิ ดสอนหลักสู ตร 4 ระดับดังนี้
 วุฒิบตั รเบื้องต้น จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสู ตรการผลิตอาหารและขนมอบเบื้องต้น
2. หลักสู ตรการให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มเบื้องต้น
3. หลักสู ตรการให้บริ การฝ่ ายห้องพักเบื้องต้น
 ระดับวุฒิบตั รวิชาชีพ จานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสู ตรการประกอบอาหารตะวันตก
2. หลักสู ตรการทาขนมหวานตะวันตก
3. หลักสู ตรการจัดการให้บริ การเครื่ องดื่มระดับวิชาชีพ
4. หลักสู ตรการให้บริ การฝ่ ายห้องพักระดับวิชาชีพ
 ระดับวุฒิบตั รวิชาชีพชั้นสู ง จานวน 5 สาขา ได้แก่
1. หลักสู ตรการประกอบอาหารระดับวิชาชีพชั้นสู ง
2. หลักสู ตรการทาขนมอบและขนมหวานระดับวิชาชีพชั้นสู ง
3. หลักสู ตรการให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มระดับวิชาชีพชั้นสู ง
4. หลักสู ตรการให้บริ การแผนกแม่บา้ นระดับวิชาชีพชั้นสู ง
5. หลักสู ตรการให้บริ การแผนกต้อนรับส่ วนหน้าระดับวิชาชีพชั้นสู ง
 ระดับประกาศนียบัตร จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสู ตรการจัดการครัว
2. หลักสู ตรการจัดการด้านบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3. หลักสู ตรการจัดการฝ่ ายห้องพัก
หลักสู ตรในระดับวุฒิบตั รเบื้องต้นได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วในปี 2558 ส่ วน
หลักสู ตรในระดับวุฒิบตั รวิชาชีพและระดับวิชาชีพชั้นสู งได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2559
ระยะเวลาและการจัดการการเรียนการสอน
หลักสู ตรระดับวุฒิบตั รระดับเบื้องต้น ระดับวุฒิบตั รวิชาชี พ และระดับวุฒิบตั รวิชาชี พชั้นสู ง แต่ละหลักสู ตร
แบ่งเป็ นการเรี ยนภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บตั ิในชั้นเรี ยน 3 เดือนและการฝึ กงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรี ยน
ตลอดทั้งหลักสู ตรรวม 6 เดือน
หลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรแบ่ งเป็ นการเรี ยนภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ัติ ในชั้นเรี ยน 15 เดื อนและ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรี ยนตลอดทั้งหลักสู ตรรวม 18 เดือน
โรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรม ตั้งอยู่เลขที่ 588/5 ถนนเพชรบุ รี แขวงถนนเพชรบุ รี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
บนเนื้ อที่ 1 ไร่ 66 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรี ยน 1 อาคาร จานวน 7 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้ น 6,947.5 ตารางเมตร
โดยมีหอ้ งเรี ยนห้องฝึ กปฏิบตั ิ ห้องสาธิต และห้องครัวที่ทนั สมัยและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนครบครัน
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 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
กลุ่มเป้าหมาย:
 ส าเร็ จการศึ กษาไม่ ต่ ากว่าประโยคมัธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรองวิทยฐานะแล้ว หรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าโดยได้รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 ผู ้ที่ ไม่ มี คุ ณสมบัติ ตามข้างต้นต้องมี อายุ ไม่ ต่ ากว่ า 18 ปี บริ บู รณ์ และส าเร็ จการศึ กษาไม่ ต่ ากว่ า
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานด้านอุตสาหกรรมบริ การ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ขึ้นไป โดยจะต้องผ่านการทดสอบความรู ้และทักษะเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่โรงเรี ยนกาหนด
กลยุทธ์ :
 พัฒนาหลักสู ตรให้มีความต่าง/ ประสิ ทธิ ผล/ คุณภาพ เน้นการฝึ กพัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิงานทั้งในห้องเรี ยน
และสถานประกอบการ ด้วยการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริ การของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซี ยน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals)
 พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความเป็ นโรงเรี ยนการโรงแรมที่โดดเด่นชัดเจน มีอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
ครบครัน ทันสมัย มีการใช้อุปกรณ์สารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนการสอน
 กาหนดและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ของโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนการโรงแรมที่ มีคุณภาพด้านการศึกษาที่
ผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมให้กบั ทุกประเทศในภูมิภาค
 กาหนดราคาของหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรให้มีความแตกต่างกันโดยสะท้อนถึงภาพลักษณ์การตลาดและ
ต้นทุนที่แท้จริ ง
 ให้ทุนการศึกษาสนับสนุนแก่นกั เรี ยนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาเรี ยน
 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
o พัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน ให้มีความน่าสนใจ มีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั และผูเ้ ข้าชม
สามารถปฏิสัมพันธ์กบั ระบบได้
o พัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโฆษณา และสื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสารสปอตวิทยุ
สื่ อสังคมออนไลน์
o ประสานงานองค์กรพันธมิตรอย่างเป็ นระบบเพื่อทาการประชาสัมพันธ์ และใช้เป็ นที่ ฝึกปฏิบตั ิงาน
ของนักเรี ยน
o พัฒ นาและสร้ างความร่ วมมื อให้ เกิ ดความเชื่ อมโยงระหว่ างโรงเรี ยน สถาบันการศึ กษาใน
ระดับอุ ดมศึ กษา และสถานประกอบการในอุ ตสาหกรรมบริ การ เพื่ อสามารถผลิ ตบุ คลากรที่ มี
คุณภาพและตรงตามความต้องการมากยิง่ ขึ้น
o ส่ งเสริ มการศึกษาในระดับภูมิภาค เพื่อให้นกั เรี ยนที่อยูใ่ นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในโรงเรี ยน
o ส่ งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสู ตรแก่โรงเรียนมัธยมปลาย หรื อโรงเรียนอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
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o ร่ วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ
o จัดกิ จกรรมเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ สนใจได้เยี่ยมชมสถานศึ กษาได้เห็นห้ องปฏิ บ ตั ิ การครั วห้ องปฏิ บ ตั ิ การ
ให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ห้องปฏิบตั ิการด้านงานแม่บา้ นและห้องปฏิบตั ิการงานต้อนรับส่ วนหน้า ฯลฯ
(ข) สภาพการแข่ งขัน
ปั จจุ บ ันภาคอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวไทยเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น มี การขยายตัวด้ านธุ รกิ จโรงแรมสู งขึ้ น
ผูป้ ระกอบการไม่ สามารถหาแรงงานที่ มี คุ ณสมบัติตามที่ ต้องการได้ เนื่ องจากทักษะของแรงงานไม่ ตรงต่ อความ
ต้องการภายใต้เงื่อนไขการจ้างงาน ส่ งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวที่ชานาญการทั้ง
ในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพจานวนมาก ทั้งนี้ เป็ นผลของระบบการศึกษาที่ผลิตแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด และยังมุ่งเน้นการเรี ยนภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะหลักสู ตรการเรี ยนการสอนด้านการโรงแรมและ
อุตสาหกรรมบริ การ ทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาส่ วนใหญ่
ปั จจุบนั การแข่งขันด้านการศึกษาในสาขาวิชาชี พการโรงแรมโดยตรงในระดับวุฒิบตั รและประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพยังไม่สูงมากนัก มีโรงเรี ยนที่สอนวิชาชีพการโรงแรมในระดับนี้เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น อาทิเช่น โรงเรี ยนวิชาการ
โรงแรมแห่ งโรงแรมโอเรี ยนเต็ล (School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme) โรงเรี ยนการจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ ยวนานาชาติ (International Hotel and Tourism Industry Management School) และโรงเรี ยนการโรงแรม
และท่ องเที่ ยว รี เจ้นท์ ชะอา (Regent Cha-Am Hospitality School) ส่ วนแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต คาดว่าจะทวี
ความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุ รกิจการศึกษาสายอาชี พโดยเฉพาะด้านการโรงแรมจาเป็ นต้องใช้คณาจารย์ที่มีท้ งั ความรู้และประสบการณ์
โดยตรงในสาขาวิชาที่สอนประกอบกับหลักสู ตรที่มีมาตรฐานในการเรี ยนเป็ นหลัก นอกเหนื อไปจากการจัดสถานที่
และจัดหาอุปกรณ์การเรี ยนการสอนต่างๆ ที่จะส่ งเสริ มให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยนด้วยหลักสู ตร
การเรี ยนที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์ ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริ การ
ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พท่ อ งเที่ ย วแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism
Professionals) เพื่ อรองรับข้อตกลงการเคลื่ อนย้ายแรงงานในอาเซี ยนที่ มี ข้ ึ นอย่างเป็ นทางการในปี 2558 ผนวกกับ
กิ จกรรมเสริ มทักษะต่ างๆ ท าให้ คาดว่า โรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรมจะผลิ ตบุ คลากรที่ เต็มเปี่ ยมไปด้วยความรู้
ความสามารถในทักษะทางด้านการปฏิ บ ัติงานเพื่ อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
48

แบบ 56-1

3.4 Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. (PHI CHE) ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ด้านการศึกษาจดทะเบียนบริ ษทั ที่สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จะเปิ ดสอนวิชาชีพด้าน
การโรงแรมในระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรสาขาการจัดการโรงแรม (Hospitality Management) และหลักสู ตร
ระยะสั้น ได้แก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการดาเนินธุ รกิจโรงแรม (Hotel Operations)
 การตลาดและการแข่ งขัน
ปั จ จุ บ ัน มี โรงเรี ย นที่ เปิ ดสอนหลัก สู ต รการจัด การโรงแรมเป็ นจานวนหลายแห่ ง ที่ ส าธารณรั ฐ
ฟิ ลิปปิ นส์ แต่ PHI CHE จะสร้างความแตกต่างจากโรงเรี ยนอื่น โดยจะจัดให้มีหลักสู ตรนานาชาติที่ได้รับการ
รั บ รองจากพัน ธมิ ต รที่ มี เสี ยงระดั บ โลก ได้ แ ก่ École hôtelière de Lausanne ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์
นอกจากนี้ PHI CHE จะร่ วมมือกับสถาบันชั้นนานานาชาติ Institut Paul Bocuse ซึ่ งเป็ นสถาบันศึกษาด้านการ
โรงแรมและท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพชั้นสู ง เพื่อเปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตร
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
หลักสู ตรที่จะเปิ ดสอนมีดงั นี้
 ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม (Hospitality Management)
 หลักสู ตรระยะสั้น ได้แก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) การดาเนิ นการใน
ธุ ร กิ จ โรงแรม (Hotel Operations) การด าเนิ นการในธุ ร กิ จ โรงแรม 4 ดาว (4 Star
Commercial Hotel Operations)
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี4. ธุรกิจอืน่ ๆ
4.1 สถานบริการด้ านสุ ขภาพ (สปา)
บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) ดาเนิ นกิ จการด้านสปาเพื่อสุ ขภาพเปิ ดดาเนิ นการในประเทศไทย 4 แห่ ง
ต่างประเทศ 5 แห่ง ภายใต้เครื่ องหมายการค้า เทวารัณย์สปา และน้ า สปา โดยเป็ นสถานบริ การด้านสุ ขภาพ (สปา) ที่มุ่ง
สร้างสรรค์ และพัฒนาการบริ การด้านสปา ในโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยเน้นความพิถีพิถนั ในทุกขั้นตอนของการบริ การ
เทวารัณย์ สปา เน้นการบาบัดที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ ของตะวันออก และตะวันตกซึ่ งถือเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
เทวารัณย์ รู ปแบบการตกแต่งจะเน้นบรรยากาศที่ ผอ่ นคลายเสมือนอยู่ในสวนสวรรค์ ซึ่ งเป็ นกรอบความคิดและที่มา
ของเทวารัณย์ สปา ทาให้เทวารัณย์ สปา เป็ นสปา ชั้นแนวหน้าของทวีปเอเชีย
ธุ รกิจสปาในประเทศไทยมีจานวน 4 แห่ง ได้แก่
1. เทวารัณย์ สปา กรุ งเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
2. เทวารัณย์ สปา พัทยา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
3. เทวารัณย์ สปา หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
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4. เทวารัณย์ สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ธุ รกิจสปาในต่างประเทศมีจานวน 7 แห่ง ได้แก่
1. เทวารัณย์ สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
2. เทวารัณย์ สปา มัลดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
3. เทวารัณย์ สปา ไนโรบีโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
4. เทวารัณย์ สปา กวม โรงแรมดุสิตธานี กวม
5. เทวารัณย์ สปา ไคโร โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร
6. เทวารัณย์ สปา ฉงฮัว่ โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริ ง แอนด์ สปา ฉงฮัว่ กวางโจว
7. เทวารัณย์ สปา ตงไถ โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ในด้านผลิ ตภัณฑ์เทวารัณย์สปา มุ่งเน้นการกลับคืนสู่ ธรรมชาติ จึ งได้คดั สรรนาสมุนไพรและน้ ามันหอม
ระเหยหลากหลายชนิ ดมาผสมผสานให้เป็ นผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย์ เช่น น้ ามันนวด แชมพู สบู่
เจลอาบน้ าและครี มบ ารุ งผิ ว โดยเน้นความบริ สุ ทธิ์ ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิ ษและสารเคมี สั งเคราะห์ เช่ น
สารกันเสี ย และซิ ลิโคน เป็ นต้น จึงมี ความอ่อนโยน และไม่ทาให้แพ้หรื อระคายเคือง ในส่ วนของผลิ ตภัณฑ์ที่ มี
ส่ วนผสมของพืชสมุนไพร เทวารัณย์สปาได้คดั สรรพืชสมุนไพรที่ปลูกในแบบออร์ แกนิ คให้มากที่สุด โดยมี
วัตถุ ประสงค์หลักคือการไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ข้ นั ตอนการเพาะปลูก รวมถึงกระบวนการ
ผลิตทั้งหมด
นอกจากนี้ เทวารัณย์ สปา ยังได้เลือกใช้เวชสาอางที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสอย่าง Algotherm
มาเป็ นส่ วนส าคัญในการดู แลผิ วหน้า ผลิ ตภัณฑ์ ดังกล่ าวเป็ นหนึ่ งในผูน้ าด้านเวชส าอางที่ มี ส่ วนผสมหลักจาก
ท้องทะเล มาตั้งแต่ปี 2505 และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สปายอดเยีย่ มจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552
สาหรับการบริ การ เทวารัณย์ สปา มีพนักงานนวดที่มีประสบการณ์และความชานาญคอยให้บริ การ ทรี ตเมนต์
ที่มีให้เลือกหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการนวดแบบต่างๆ เช่น นวดแบบเทวารัณย์ ซึ่ งเป็ นการนวดที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของเทวารัณย์ นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบตะวันตกและแบบตะวันออก รวมไป
ถึ ง ทรี ตเมนต์เพื่ อการดู แลสุ ขภาพผิว เช่ น ทรี ตเมนต์เพื่ อการท าความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ าลึ ก การอบไอน้ าด้วย
สมุ นไพรไทย เมนู ขดั ผิวและการพอกผิว นอกจากนี้ ยังมี โปรแกรมสปาต่ างๆ ที่ ออกแบบมา เพื่ อสร้ างความรู้ สึ ก
ผ่อนคลายให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การอย่างสู งสุ ด
นา้ สปา
เป็ นสถานบริ การด้านสุ ขภาพ (สปา) ส าหรับโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว โดยกรอบความคิ ดของน้ า สปาเน้นถึ ง
ความเรี ยบง่าย และความไม่ซบั ซ้อนของการตกแต่งและการบริ การ มีจานวน 3 แห่ง ได้แก่
 น้ า สปา โคราช โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช
 น้ า สปา อาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี
 น้ า สปา ดูไบ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ
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 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
เทวารั ณย์ สปา ด าเนิ นกิ จการและรั บบริ หารสปาเพื่ อสุ ขภาพ โดยมี กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ ลู กค้าที่ เข้าพักใน
โรงแรมและลูกค้าที่เห็นความสาคัญในเรื่ องสุ ขภาพ ในปี 2560 มีการทาการตลาดเน้นสื่ อออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์ของ
โรงแรมและของเทวารัณย์ สปาเอง รวมทั้งไลน์แอพพลิเคชัน่ เฟสบุค และอินสตาแกรม นอกจากนี้ ยงั มีการโปรโมท
สปาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ เช่น หนังสื อแนะนาการท่องเที่ยวและนิตยสารไลฟ์ สไตล์ต่าง ๆ
(ข) สภาพการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ธุ รกิจสปาได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากและถื อเป็ นสิ่ งจาเป็ นในโรงแรมโดยเฉพาะระดับห้าดาว จึง
ทาให้มีสถานประกอบการสปาและจานวนผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งมีคู่แข่งเปรี ยบเทียบในระดับเดียวกัน
อาทิเช่น บันยันทรี สปา เซ็นทารา สปา แมนดารา สปา อนันตรา สปา และ ซิกเซ้นส์ สปา เป็ นต้น
ในเรื่ องของการทา Branding เทวารัณย์ สปา มีแนวทางที่ชดั เจน โดยเป็ นผูใ้ ห้บริ การสปาเพื่อสุ ขภาพ
ระดับ premium ซึ่ งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งในเรื่ องของ
 การตกแต่งสถานที่ในแบบไทยร่ วมสมัยตามแนวคิด อุทยานสวนสวรรค์ ซื่ งมีที่มาจากวรรณคดีไตรภูมิ
พระร่ วง
 การให้บริ การลูกค้าแบบไทย ที่เป็ นที่รู้จกั กันดีไปทัว่ โลก
 เรื่ องของผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีในการให้บริ การ ในแบบ ‘Back to Basics’ ซึ่งเน้นความเป็ นธรรมชาติ
 การพัฒ นารู ป แบบผลิ ตภัณ ฑ์ และสิ นค้าใหม่ ที่ มี เอกลัก ษณ์ โดดเด่ น โดยค านึ ง ถึ ง เทรนด์ข องสปา
และไลฟ์ สไตล์ของลูกค้า โดยเน้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
นอกจากนี้ เทวารัณย์ สปา ได้นากลยุทธ์น่านน้ าสี คราม (Blue Ocean) ซึ่งเป็ นการพัฒนาสิ นค้าให้มี
ความแตกต่าง หรื อต้องสร้างความต้องการใหม่ๆ (New Demand) ขึ้นมาเสมอโดยใช้นวัตกรรม (Innovation)
ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจและการส่ งเสริ มการตลาด โดยไม่เน้นการลดราคาเพียงอย่างเดียว แต่มีการ
นาเสนอทางเลือกใหม่ๆให้กบั ลูกค้า ซึ่ งหมายถึงการพัฒนาสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะคานึงถึง
กลุ่มลูกค้า ความต้องการของลูกค้า ความนิยม รวมถึงทิศทางการตลาด ควบคู่ไปกับการรักษาคอนเซ็ปต์ Back
to Basics ของเทวารัณย์ สปา
โดยทัว่ ไปแล้ว กลุ่มเป้ าหมายของเทวารัณย์ สปา จะเป็ นลูกค้าระดับ B+ ขึ้นไป ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยแบ่งเป็ นสุ ภาพสตรี ประมาณร้อยละ 60 และสุ ภาพบุรุษประมาณร้อยละ 40 ซึ่ งกลุ่มลูกค้าของ
เทวารัณย์ สปา แต่ละสาขา ก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น สาขากรุ งเทพ ซึ่ งเป็ นสปาในเมือง ลูกค้าส่ วนใหญ่จะ
เป็ นหญิงชายวัยทางาน ที่ตอ้ งการผ่อนคลายในเวลาที่ค่อนข้างจากัด ในขณะที่ลูกค้าของเทวารัณย์สาขา
ต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ พัทยา และหัวหิ น จะเป็ นนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการให้การทาสปาเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเติม
เต็มช่วงเวลาพักผ่อนให้สมบูรณ์
สาหรับปี 2560 นี้ เทวารัณย์ สปายังคงจัดให้มีการส่ งเสริ มการขาย รวมถึงทรี ตเมนต์ใหม่ๆ สาหรับช่วง
เทศกาลต่างๆ เพื่อเป็ นการ Refresh การตลาดให้น่าสนใจอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งภาพรวมของธุ รกิจสปาไทย ก็ยงั คง
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เป็ นที่ยอมรับจากสากลว่าเป็ นสปาที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก นอกจากนี้กระแสการให้ความสาคัญต่อการดูแล
สุ ขภาพที่เพิ่มขึ้น ก็น่าจะเป็ นปั จจัยที่สร้างโอกาสและกระตุน้ ธุ รกิจสปาให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เทวารัณย์ สปาได้เตรี ยมเปิ ดสาขาใหม่เพิ่มอีก 2 สาขาที่ประเทศสิ งค์โปร์ ในโรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า
สิ ง ค์โปร์ และ ที่ เมื องคัม รานห์ ประเทศเวีย ดนาม ในโรงแรมดุ สิ ตธานี คมั รานห์ โดยทุ ก สาขาได้จดั ให้ มี
พนักงานไทยไปบริ หารจัดการตลอดจนดูแลลูกค้าเพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนไทยได้ไปแสดงศักยภาพด้าน
การบริ การที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ในต่างแดนอีกด้วย
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เทวารัณย์ สปา ได้เลือกบริ ษทั ไอ พลัส คิว จากัด ที่มีชื่อเสี ยงและมีประสบการณ์อนั ยาวนานในการเป็ นผูผ้ ลิต
และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สปาตามสู ตร
เฉพาะของเทวารัณย์ อันได้แก่ น้ ามันนวด แชมพู สบู่ เจลอาบน้ าและครี มบารุ งผิว สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแล
ผิวหน้า คือ Algotherm นั้น บริ ษทั ไบโอคอส ประเทศไทย จากัด เป็ นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการในประเทศไทย
ในกรณี ที่ ประเทศนั้นๆ ไม่ สามารถนาเข้าผลิ ตภัณฑ์ดังกล่ าวได้ เทวารั ณย์ สปา ได้ต้ งั เกณฑ์ ในการจัดหา
บริ ษทั จัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนไว้ดงั นี้
1. ต้องเป็ นบริ ษทั ที่ มีแปลงการเพาะปลูกพืชสมุ นไพรเอง หากมี การเพาะปลู กแบบไร้ สารกันแมลงหรื อ
การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
2. ต้องเป็ นบริ ษทั ที่มีโรงงานผลิต ผลิ ตภัณฑ์สปาที่ได้รับมาตรฐานแบบสากล อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบ
ได้จากทีมงานของ เทวารัณย์ สปา
3. สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์สปาตามสู ตรที่เป็ นมาตรฐานของเทวารัณย์สปาได้ และต้องยินยอมลงนามสัญญา
ที่จะไม่เปิ ดเผยหรื อผลิตสู ตรของเทวารัณย์สปาต่อบุคคลที่สาม
4. กรณี ที่ประเทศนั้นๆไม่มีตวั แทนจาหน่ ายอย่างเป็ นทางการสาหรับผลิ ตภัณฑ์ Algotherm เทวารัณย์ สปาได้
เลือกผลิ ตภัณฑ์ทดแทนในแบรนด์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Algotherm อาทิเช่น Phytomer, Thalgo, Elemis หรื อ Jurliques
เป็ นต้น
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
เทวารัณย์ สปา พยายามสร้างโอกาสให้ลูกค้าสามารถใช้บริ การของสปาไปพร้อมกันกับการช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม ในด้านผลิตภัณฑ์ เทวารัณย์ สปา มุ่งเน้นการกลับคืนสู่ ธรรมชาติ จึงได้คดั สรรนาสมุนไพรและน้ ามัน
หอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็ นผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย์ โดยเน้นความบริ สุทธิ์
ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษ และสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรที่ปลูก
แบบออร์ แกนิ คให้มากที่สุด รวมทั้งการสร้ างสปาที่สามารถใช้แสงจากธรรมชาติหรื อลดการใช้เครื่ องปรับอากาศเพื่อ
ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้ าและน้ า
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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4.2 ธุรกิจให้ เช่ าสานักงาน
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บมจ. ดุสิตธานี ดาเนินธุ รกิจอาคารพาณิ ชย์ให้เช่าเป็ นสานักงาน โดยอาคารตั้งอยูบ่ นพื้นที่ซ่ ึ งเช่าจากสานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ติดกับอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ เป็ นอาคารสานักงานขนาด 11 ชั้น ผูเ้ ช่ า
เป็ นบริ ษทั ต่างๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพ้นื ที่ภายในอาคารทั้งหมด 13,245.54 ตารางเมตร และพื้นที่
ชั้นใต้ดิน 336 ตารางเมตร
 การตลาดและการแข่ งขัน
การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
เน้นเรื่ องท าเลที่ ต้ งั ซึ่ งอยู่ ในเขตศูนย์กลางธุ รกิ จ ความสะดวกในการเดิ นทาง และการกาหนดราคาค่าเช่ าที่ ยืดหยุ่น
โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของลูกค้า และต้นทุนต่างๆ เพื่อสนองต่อความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า
รวมทั้งมีการรับฟังและร่ วมแก้ไขปั ญหากับลูกค้า
จุดเด่ นด้ านการตลาด
การบริ การที่ดี เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้า
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุ รกิ จให้เช่าสานักงาน ต้องอาศัยตาแหน่ งที่ต้ งั ของอาคารเป็ นหลัก อาคารพาณิ ชย์ของบริ ษทั มีทาเลที่ต้ งั ที่ดี
เยีย่ มอยูใ่ นเขตศูนย์กลางธุ รกิจและศูนย์การค้าต่างๆ โดยอาคารตั้งอยูต่ ิดกับโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ นโรงแรม
ระดับ 5 ดาว มีการเดินทางที่สะดวกด้วยรถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มีการควบคุมโดยหน่ วยงานของรัฐ
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสู งและข้อกาหนดหรื อประกาศของกรุ งเทพมหานคร
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีการได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ สั มปทาน หรือการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ หรื อการส่ งเสริ มการลงทุน รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
1. ธุ รกิจโรงแรม
- ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจโรงแรม
- บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ ม คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น ประเภท 6.2 กิ จการโรงแรม สาหรับประกอบ
กิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ซึ่ งปั จจุบนั สิ ทธิ ประโยชน์ที่ยงั มีผลอยู่ คือ การได้รับอนุ ญาตนาคนต่างด้าวซึ่ งเป็ น
ช่ างฝี มื อหรื อผูช้ านาญการเข้ามาทางานในราชอาณาจักรได้ตามจานวน กาหนดเวลา และเฉพาะตาแหน่ งหน้าที่การ
ทางานที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
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2. ธุ รกิจรับจ้างบริ หารโรงแรม
- บริ ษ ัทเป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าที่ ใช้ประกอบธุ รกิ จรั บบริ หารโรงแรม 5 เครื่ องหมายการค้า คื อ
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปริ๊ นเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์”
3. ธุ รกิจสปา
- ใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ
- ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
4. ธุ รกิจการศึกษา
- ใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี
- ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต
- บริ ษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต จากัด ได้รับ บัตรส่ งเสริ ม คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ประเภท 7.15
กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สาหรับประกอบกิ จการโรงเรี ยนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ โดยสรุ ป คื อ การได้รับอนุ ญาตน าคนต่ างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ านาญการเข้ามาท างานใน
ราชอาณาจักรได้ตามจานวน กาหนดเวลา และเฉพาะตาแหน่ งหน้าที่ การทางานที่ คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น
พิจารณาเห็ นสมควร การได้รับอนุ ญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรการ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ การได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษี
เงิ นได้ และการได้รับอนุ ญาตให้ น าเงิ นหรื อส่ งเงิ นออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศได้ โดยสิ ทธิ
ประโยชน์ขา้ งต้นมีเงื่อนไขและกาหนดเวลาเป็ นไปตามที่ระบุบนบัตรส่ งเสริ ม คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
- ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยนดุสิตธานีการโรงแรม
3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึ งความไม่แน่ นอนและความผันผวนที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ทั้ง จากปั จ จัย ภายในและภายนอกซึ่ งล้ว นแล้ว แต่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย ง ภาพลัก ษณ์
ความสาเร็ จและการดารงอยูข่ ององค์กร และเพื่อเป็ นการบริ หารจัดการปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ เหล่านั้นให้อยูใ่ นระดับ
ที่ เ หมาะส มและยอมรั บ ได้ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจึ ง ได้ จ ั ด ตั้ งหน่ วยงาน บริ หารความเสี่ ยงและ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้นในปี 2549 เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงให้เกิ ดขึ้นทัว่ ทั้ง
องค์กร โดยบริ ษทั ได้ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
ในรอบปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้อนุ มตั ิให้จดั ตั้งคณะอนุ กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงตามสายธุ รกิ จเพื่อรองรั บการขยายตัวของบริ ษทั ด้วยมุ่งหวังที่ จะพัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้ง
องค์กรให้มีความครอบคลุม คล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้จะมี การบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ องดังที่ กล่ าวไว้ขา้ งต้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ยังคงมีความเสี่ ยงซึ่ งอยูเ่ หนื อการคาดการณ์ได้ ณ ปั จจุบนั หรื อความเสี่ ยงที่บริ ษทั มีความเห็นในขณะนี้ วา่ ไม่มี
ผลกระทบอย่า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ การประกอบการหรื อ การด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ดัง นั้ น นอกเหนื อ จาก
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ความเสี่ ยงที่ได้กล่าวถึงในรายงานประจาปี ฉบับนี้แล้ว ผูล้ งทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ ยงอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควรเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน
3.1 ความเสี่ ยงหลักต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
 ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายใน
 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงธุรกิจโรงแรมเป็ นหลัก
บริ ษทั มีรายได้หลักจากการประกอบธุ รกิจโรงแรมเป็ นสาคัญและมีรายได้จากธุ รกิจการศึกษาเป็ นส่ วนเสริ ม
โดยโครงสร้างรายได้ของบริ ษทั นั้นแบ่งเป็ นรายได้จากการประกอบธุ รกิจโรงแรมคิดเป็ นร้อยละ 85.18 รายได้จากธุ รกิจ
การศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 8.15 และรายได้อื่นๆ อีกร้อยละ 6.67 ดังนั้น บริ ษทั อาจมีความผันผวนในการสร้างรายได้และ
ทากาไร หากเกิดความไม่แน่ นอนขึ้นกับธุ รกิจโรงแรม ซึ่ งมีความอ่อนไหวต่อปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
เป็ นอย่างยิง่
อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั มี นโยบายที่ จะลดระดับการพึ่ งพารายได้จากธุ รกิ จโรงแรมและเพิ่ มรายได้จากธุ รกิ จ
การศึกษาและกิจการประเภทอื่นๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้รายได้และผลกาไรของบริ ษทั มีความยัง่ ยืนมากยิง่ ขึ้น โดย
บริ ษทั ได้ดาเนินการขยายกิจการประเภทการศึกษาด้วย จากการก่อตั้งโรงเรี ยนดุสิตธานีการโรงแรมขึ้นเป็ นแห่งแรกเพื่อ
เป็ นการขยายธุ รกิ จการศึกษา นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั ตั้งแผนกพัฒนาธุ รกิ จใหม่ (New Business Development) เพื่อ
มองหาโอกาสในการประกอบกิจการประเภทอื่นๆ นอกเหนื อไปจากธุ รกิจโรงแรมและการศึกษา ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั มี
การกระจายรายได้อย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
สาหรับธุ รกิจโรงแรม บริ ษทั มุ่งเน้นการรับบริ หารโรงแรมในตลาดต่างประเทศที่มีศกั ยภาพและกาลังซื้ อสู ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศแถบ ตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเอเชียตะวันออก เช่น จีน หรื อเอเชียใต้
เช่น อินเดีย เป็ นต้น ตลอดจนประเทศในแถบทวีปยุโรปและแอฟริ กา ซึ่ งการขยายธุ รกิจรับบริ หารโรงแรมนอกประเทศ
นั้น จะช่วยให้บริ ษทั ลดการพึ่งพารายได้จากธุ รกิจโรงแรมซึ่ งแต่เดิมมีรายได้จากภายในประเทศเป็ นหลัก
 ความเสี่ ยงจากการขยายธุรกิจรับจ้ างบริหารโรงแรม
ในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังคงมุ่งขยายธุ รกิ จรับบริ หารโรงแรมไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ตามแผนระยะยาวของบริ ษทั โดยสัญญารับจ้างบริ หารโรงแรมมีอายุสัญญาระหว่าง 2-15 ปี ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจึงอาจมีความเสี่ ยงที่เกิดจากโรงแรมที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับบริ หารจะบอกเลิกสัญญาก่อนกาหนด ไม่ต่อสัญญา
หลังจากหมดอายุสัญญา หรื อมีการต่ออายุสัญญาที่มีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายหรื อกฎระเบียบในแต่ละประเทศ ความเสี่ ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของบริ ษทั
โดยในปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับจ้างบริ หารโรงแรมคิดเป็ นร้ อยละ 2.31
และร้ อยละ 2.72 ของรายได้รวม ตามลาดับ ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นการลดโอกาสและผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการยกเลิ ก
สัญญาก่อนกาหนด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงยกระดับมาตรฐานการบริ หาร
จัดการทั้งด้านการตลาด ด้านการปฏิ บ ัติการ ด้านบุ คลากร ด้านการเงิ น และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน พัฒนาศักยภาพในการแข่ งขันกับโรงแรมคู่ แข่ ง ตลอดจนสร้ างความเชื่ อมัน่ และ
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้าของโรงแรมที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับจ้างบริ หาร นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการ
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จัดทาสัญญารับจ้างบริ หารที่มีเงื่อนไขรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงและความเสี ยหายจากการยกเลิกสัญญาก่อน
กาหนด
 ความเสี่ ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโนบายขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่มีผลตอบแทนสู ง ซึ่ งมิได้จากัดอยู่
เพียงแค่ธุรกิจโรงแรมเท่านั้น ทั้งนี้ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการศึกษาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้พิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ควบคู่กนั ไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ
ต่างๆ เช่ น การล่ าช้าของโครงการ การเปลี่ ยนแปลงของต้นทุ นและกฎหมายหรื อกฎระเบี ยบที่เกี่ ยวข้อง การ
ยอมรับจากลูกค้า รายได้ที่ไม่แน่นอน และสภาวะตลาดผันแปร เป็ นต้น
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญ เพื่อ
จัดการโครงการลงทุ น รวมทั้งว่าจ้างบริ ษทั ที่ ปรึ กษาเอกชนที่ มีชื่อเสี ยงและมีความเชี่ ยวชาญในแต่ละด้านให้เข้ามา
ศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ก่อนที่จะนามาผลการศึกษา
มาประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในแต่ละโครงการโดย คณะกรรมการบริ หารผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่อให้แน่ ใจว่าโครงการลงทุ น
ต่างๆ ให้ผลตอบเเทนอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจเเละสามารถเพิ่มมูลค่าโดยรวมให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
 ความเสี่ ยงจากการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อเพิ่มศั กยภาพในการแข่ งขัน
ทางธุรกิจและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
เพื่อเป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิจ และรองรับการขยายตัวทางธุ รกิจ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องสรรหาบุคลากร และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงานแต่ละด้าน โดยเฉพาะบุคลากรในระดับบริ หารที่จะเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนแผนกล
ยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปตามเป้ าหมาย
ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีความเสี่ ยงในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งงาน
และทันต่อความต้องการ เนื่ องจากการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งมีการแข่งขันแย่ง
ชิงบุคลากรทั้งที่อยูภ่ ายในและภายนอกอุตสาหกรรมการบริ การ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงได้ดาเนิ นการวางแผนการสรร
หาและพัฒนาบุ คลากร รวมถึ งการวางแผนสื บทอดตาแหน่ ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผูบ้ ริ หาร (Executive
Program) โดยปั จจุบนั มีจานวนบุคลากรที่สาเร็ จในแผนสื บทอดตาแหน่ งสาคัญ ในสัดส่ วนร้ อยละ 67 ซึ่ งจะช่ วยลด
ความเสี่ ยงดังกล่าวลงได้
 ความเสี่ ยงด้ านความน่ าเชื่อถือและความมั่นคงทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระเงินกูร้ ะยะยาวกับสถาบันการเงินจานวน 1,209 ล้านบาท เป็ น
วงเงินกูข้ องบริ ษทั Philippine Hoteliers, Inc. จานวน 991.68 ล้านเปโซ คงค้างจานวน 595 ล้านเปโซ เงินกูร้ ะยะยาวของ
บริ ษ ัทย่อยเพื่ อลงทุ นในโครงการโรงแรมดุ สิ ตธานี ม ลั ดี ฟส์ วงเงิ น 41.50 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ คงค้างจานวน18.55
ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และเงิ นกูร้ ะยะยาวของบริ ษทั ดุ สิตธานี การโรงแรมศึ กษา วงเงิ นและวงเงิ นคงค้าง จานวน 116.2
ล้านบาท
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ในสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวสกุลเปโซ และสกุลดอลลาร์ สหรัฐ นอกเหนื อจากการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย
ตามที่กาหนดในสัญญาแล้ว ตลอดอายุสัญญาการกูเ้ งินบริ ษทั จะต้องดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ไม่
เกิ น 2 ต่อ 1 และ1.75 ต่อ 1 ตามลาดับ ดังนั้นหากบริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวในสัญญาได้ เจ้าหนี้ มี
สิ ทธิ ระงับการให้กู้ยืมเงิ นเเละ ถื อว่าเงิ นกู้ท้ งั หมดถึ งกาหนดช าระทันที ซึ่ งจะมี ผลต่อสภาพคล่ องและ ฐานะการ
ดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
อย่างไรก็ ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั สามารถช าระคื นเงิ นต้นและดอกเบี้ ยเงิ นกู้ขา้ งต้นตรงตาม
กาหนด รวมทั้งดารงอัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเพี ยง 0.69 ต่อ 1 ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขในสั ญญาเงิ นกู้ และ
สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ที่จะดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1
 ความเสี่ ยงด้ านสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเล็งเห็นถึงความสาคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบปฏิบตั ิการที่จาเป็ นต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั จึงได้มีการลงทุนพัฒนาระบบบริ หารจัดการข้อมูลและระบบปฏิบตั ิการต่างๆ ให้ทดั เทียมกับ
โรงแรมในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อการเป็ นยกระดับการให้บริ การกับลูกค้าและเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ
การวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั เป็ นต้น
ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมีความเสี่ ยงหากระบบสารสนเทศและระบบปฏิบตั ิการที่ทามาใช้ในธุ รกิจนั้น
หยุดชะงัก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากภัยธรรมชาติ การขัดข้องทางเทคนิ ค หรื อเป็ นการกระทาที่เกิดขึ้นจากน้ ามือมนุ ษย์
ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั และเพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั
ได้มีการจัดเก็บสารองข้อมูลอย่างเป็ นระบบ โดยมีการแยกสารองข้อมูลไว้ในที่ต่างๆ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนรองรับ
ในกรณี ฉุกเฉิน (Data Recovery Plan and Business Contingency Plan) เพื่อนาไปปฏิบตั ิใช้โดยทัว่ กัน
นอกจากนี้ เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้เป็ นจานวนมาก บริ ษทั จึงมีความ
เสี่ ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล การสู ญหาย การเผยแพร่ ขอ้ มูลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ตลอดจนความถู กต้องของ
ข้อมูล ซึ่ งอาจนาไปสู่ ความเสี่ ยงประเภทอื่นได้ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงได้มีการกาหนดนโยบายเรื่ องความปลอดภัยของ
ข้อมูล มีการกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลสาคัญ มีกระบวนการตรวจสอบสิ ทธิ์ และการเข้าถึ งของพนักงานอยู่เป็ น
ประจา
 ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอก
 ความเสี่ ยงด้ านกฎระเบียบ
เนื่องด้วยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินกิจการบริ หารและรับจ้างบริ หารโรงแรมในหลายประเทศทัว่ โลก บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยจึงมีความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจไม่คุน้ เคย หรื อมีความซับซ้อน นอกจากนี้ อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนการ
บริ หารและรั บจ้างบริ หารโรงแรม อันอาจนามาสู่ ความเสี่ ยงด้านการเงิ นและชื่ อเสี ยงหากบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่
สามารถปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่ าว
บริ ษทั ได้วา่ จ้างที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละท้องที่ เพื่อให้คาปรึ กษา และได้ทาการสื่ อสารไป
ยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบทัว่ กัน
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 ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากนา้ มือมนุษย์
ปั จจุบนั เหตุภยั พิบตั ิต่างๆ ที่เกิ ดจากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่แปรปรวน รวมถึ งเหตุการณ์ ก่อการร้าย
จากน้ ามือมนุษย์ มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และแต่ละครั้งมีความรุ นแรงและยากที่จะคาดเดามากยิง่ ขึ้น โดยในรอบปี
ที่ ผ่านมา เกิ ดภัยพิ บ ัติ ทางธรรมชาติ ข้ ึ นหลายแห่ งทั่วโลก ไม่ ว่าจะเป็ นเหตุ การณ์ แผ่นดิ นไหวในประเทศญี่ ปุ่ น
เอกวาดอร์ อิตาลี เมียนมาร์และอินเดีย
นอกจากนี้ ภัยจากการก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศแถบตะวันออกกลางและยุโรปมีแนวโน้มทวีความรุ นแรง
มากยิ่งขึ้ น เห็ นได้จากเหตุ การณ์ การก่ อการร้ ายใน กรุ งเบอร์ ลิน ประเทศเยอรมันนี และกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
ตลอดจนเหตุการณ์ ความไม่สงบในประเทศไทยเอง เช่น เหตุระเบิดที่หัวหิ น และเหตุวินาศกรรมใน 7 จังหวัดภาคใต้
ในช่วงวันที่ 11-12 สิ งหาคม 2559 ที่ผา่ นมา ซึ่ งทั้งหมดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการท่องเที่ยวและ
ธุ รกิจโรงแรม ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมีความเสี่ ยงในเรื่ องการสู ญเสี ยรายได้ ความเสี ยหายในชีวติ และทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าว
เพื่อเป็ นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากน้ ามือมนุษย์ ทางบริ ษทั
ได้ทาประกันความเสี่ ยงภัยทุ กชนิ ด (Industrial All Risk) ประกันความเสี่ ยงภัยด้านการเมือง (Political Violence) และ
ความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability) ซึ่ งคุม้ ครองบริ ษทั เมื่อเกิดเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย รวมถึง
ความเสี่ ยงทัว่ ไปที่เกิดจากการดาเนินงานของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั ทาแผนรับมือเตรี ยมพร้อมหากเกิ ดเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน (Crisis Management Plan)
เพื่ อให้ ทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องมี ความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปปรั บใช้ในกรณี เกิ ดเหตุ ฉุ กเฉิ นได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและทันท่วงที
 ความเสี่ ยงจากความไม่ แน่ นอนทางเศรษฐกิจและสั งคม
ธุ รกิจท่องเที่ยวและโรงแรมมีความเกี่ ยวเนื่ องโดยตรงกับสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของ
โลก ซึ่ งมีผลกระทบต่อความเชื่ อมัน่ ความสามารถในจับจ่ายใช้สอยของนักเที่ยว ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ย งั ไม่ ม ่ัน คง ไม่ ว่า จะเป็ นทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ โลกหลัง
สหราชอาณาจักรออกจากกลุ่ มยูโร หรื อนโยบายทางเศรษฐกิ จหลังการเลื อกตั้งประธานาธิ บดี สหรัฐอเมริ กา
ตลอดจน เศรษฐกิจและการเมืองภายในของประเทศไทยที่ยงั มีทิศทางไม่ชดั เจนแน่นอนและไม่อาจคาดเดาได้
บวกกับนโยบายของทางรัฐบาลในด้านการท่องเที่ยวที่อาจเป็ นไปได้ท้ งั เอื้ออานวย หรื อส่ งผลกระทบด้านลบ
ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ ยกตัวอย่างเช่ น นโยบายปราบปรามกลุ่ ม ทัวร์ จีนศู นย์เหรี ยญ ซึ่ งส่ งกระทบต่ อจานวน
นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในประเทศ เนื่ องจากสายการบินประกาศลดจานวนเที่ยวบินจากเมืองต่างๆ ในประเทศ
จีนสู่ ประเทศไทย รวมถึงทั้งทิศทางการเลือกตั้งในช่วงปี 2560 ถึงปี 2561 ซึ่ งอาจถูกเลื่อน หรื อขัดขวางโดยกลุ่ม
ผูเ้ ห็นต่าง
นอกจากนี้ การที่รัฐบาลได้ ขอความความร่ วมมือจากสถานประกอบการ ให้งดงานรื่ นเริ งต่างๆ เป็ น
ระยะ 30 วัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ยังส่ งผลต่อการชะลอตัวของธุ รกิจการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2559
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ทั้งนี้ แม้ความเสี่ ยงดังกล่าวจะอยูเ่ หนื อการควบคุม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายลดความเสี่ ยงด้วย
การกระจายแหล่งที่มาของรายได้และกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ห้างร้าน
กลุ่มลูกค้าราชการ กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวอิสระ กลุ่มลูกค้าประชุ มและสัมมนา ตลอดจน ขยายฐานลูกค้าไปยัง
กลุ่มประเทศในหลากหลายภูมิภาคมากยิง่ ขึ้น
 ความเสี่ ยงจากการแข่ งขัน
ที่ ผ่านมากลุ่ ม ธุ รกิ จท่ อ งเที่ ย วและโรงแรมมี ก ารแข่ ง ขัน อย่างรุ น แรงและต่ อเนื่ อ ง จากทั้ง ตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ ที่มีผใู ้ ห้บริ การตั้งแต่แบรนด์เล็กๆ ไปจนกระทัง่ แบรนด์ระดับนานาชาติ รวมถึง
การเข้ามาของคู่แข่งทางอ้อม อย่างเช่น service apartment, homestay, timeshare rental, AirBnb และอื่นๆ ทาให้
มีจานวนห้องพักถูกอัดฉี ดเข้าสู่ ตลาดเป็ นจานวนมากเกิ นความต้องการที่แท้จริ ง ส่ งผลให้เกิ ดสภาวะสงคราม
ราคา ซึ่ งกระทบต่อความสามารถในการทากาไรในอนาคตของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเล็งเห็นว่าความเสี่ ยงในเรื่ องการแข่งขันจะยิง่ ทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต เห็นได้จากการที่บริ ษทั ยักษ์ใหญ่อย่าง Marriott เข้าซื้ อกิจการของโรงแรมในเครื อ Starwood เมื่อเดือน
กันยายนปี 2559 และบริ ษทั Accor Hotels ที่เข้าซื้ อโรงแรมต่างๆ ในเครื อ FRHI Group-Fairmont, Raffles และ
Swissôtel เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ทาให้กลุ่มบริ ษทั โรงแรมดังกล่าว มีความได้เปรี ยบทางการแข่งขันเพิ่มมาก
ขึ้นจากเครื อข่ายห้องพักที่ครอบคลุมทัว่ โลก
จากปั จจัยข้างต้น บริ ษ ทั มี น โยบายลดความเสี่ ยงดังกล่ าวด้วยการเพิ่ ม พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ เพิ่ ม ช่ อง
ทางการขาย เพื่อสร้างเครื อข่ายให้แข็งแรงมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังมุ่งชูจุดเด่นและเอกลักษณ์ความเป็ นไทยของดุสิต
ผ่านการให้บริ การที่ได้มาตรฐาน รวมถึ งมีระบบบริ หารจัดการราคาห้องพัก ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลกาไรสู งสุ ด ตลอดจนมีการพัฒนาระบบบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่จะช่วยรักษา
ฐานลูกค้าที่มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยึ่งขึ้น
 ความเสี่ ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ น วิถีชีวิต ความสนใจ พฤติกรรมการ
จับ จ่ายใช้สอย การเข้าถึ งข้อมู ลข่ าวสารต่างๆ เป็ นต้น ทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วแต่ มีอิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ดังนั้น บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงในการตอบสนองต่อความต้องการและ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ไม่หยุดนิ่ง
นอกเหนื อจากปั จจัย หลัก ที่ มี อิท ธิ พ ลผลต่ อพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค เช่ น ปั จจัย ทางสั งคม วัฒ นธรรม
สถานะ บทบาท และปั จจัยส่ วนตัวแล้ว ในปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ต ถือได้วา่ เป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุด
ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากเป็ นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ วและรอบด้าน ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคนาข้อมู ล เหล่ านั้นมาใช้ป ระกอบการเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การ บริ ษ ัท ต่ างๆจึ งต้องหากลยุท ธ์ ม า
ตอบสนองพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว และไม่หยุดนิ่ง
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ได้ติดตามความเคลื่อนไหวพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่างใกล้ชิด
เพื่อนามาประกอบการตัดสิ นใจ และเป็ นแนวทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลลูกค้า
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ที่เคยมาใช้บริ การ เพื่อพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึง
การมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (Customer Relationship Management) และการกากับดูแลภาพลักษณ์
ของบริ ษทั ที่ถูกกล่าวถึงในช่องทางออนไลน์อีกด้วย อีกทั้งยังมีการพัฒนาเว็บไซต์ ที่ให้ขอ้ มูล และสามารถ
เข้าถึงได้ผา่ น smartphone เพื่อเพิม่ ความสะดวกและรวดเร็ วสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
 ความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระหนี้ สินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเงิน 1,671.46 ล้านบาท
และอาจจะต้องมีการกูย้ มื เงินเพื่อใช้ในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม่ บริ ษทั อาจ
มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสด
ของบริ ษทั ได้
อย่างไรก็ ตามบริ ษ ทั ควบคุ มความเสี่ ยงโดย ติ ดตามและเฝ้ าระวังความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ย เพื่ อการ
จัดการและการบริ หารทางการเงิน ให้มีประสิ ทธิผลสู ดสุ ด ในการลดความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
 ความเสี่ ยงจากการทีบ่ ริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 25
ณ วันปิ ดสมุ ดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้ น ครั้ งหลังสุ ด วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่ มท่ านผูห้ ญิ งชนัตถ์ ปิ ยะอุ ย และ
ผูเ้ กี่ ยวข้อง ถื อหุ ้นในบริ ษทั จานวน 424,475,680 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.94 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั จึงทาให้เป็ นไปได้ที่มติของกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่จะมีผลต่อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องต่างๆ ยกเว้นเรื่ อง
กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั ซึ่ งกาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ได้ยดึ หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการบริ หาร
จัดการอยูเ่ สมอ
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
มูลค่ าตามบัญชี
สิ นทรัพย์
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ (หน่ วย : พันบาท) ภาระผูกพัน
ที่ดิน *
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
481,558
ไม่มี
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
536
ไม่มี
อาคาร
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
558,279
ไม่มี
อาคารให้เช่า
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
2,350,703
ไม่มี
ค่าตกแต่งภายใน
เจ้าของ
258,910
ไม่มี
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
เจ้าของ
231,231
ไม่มี
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
เจ้าของ
621,750
ไม่มี
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงานในที่เช่า
เจ้าของ
83,302
ไม่มี
ยานพาหนะ
เจ้าของ
10,616
ไม่มี
เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว เครื่ องเงิน และผ้าต่างๆ
เจ้าของ
42,506
ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าของ
128,812
ไม่มี
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(78,617)
รวม
4,689,586
* ที่ ดิน ของโรงแรมดุ สิ ต ดี ทู เชี ย งใหม่ บางส่ วนติ ด ภาระจายอมให้ ใช้เป็ นทางผ่า นเข้าออก และ
ทางผ่านสาธารณูปโภคให้กบั เชียงอินน์ พลาซ่า
สิ ทธิ การเช่าที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของเพื่อใช้ในการประกอบธุ 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 ต้ ีส์ กับ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม)
4. สิ ทธิ การเช่าระหว่าง Philippine Hoteliers, Inc. กับ Ayala Corporation (Ayala Land Inc.)
5. สิ ทธิ การเช่าระหว่าง บ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา กับ กรุ งเทพการบัญชีวทิ ยาลัย
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ที่ดิน และอาคารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงมูลค่ าสิ นทรัพย์ ที่เป็ นทีด่ ินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประเภทสิ นทรัพย์
บมจ. ดุสิตธานี
ที่ดิน
อาคารสานักงานดุสิตธานี
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
Philippine Hoteliers, Inc.
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ ตีส้ ์
ที่ดิน
ที่ดิน
ที่ดินโรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส เชียงใหม่
ที่ดินโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์

สถานทีต่ ้งั

ขนาด

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

อ.เกาะสมุย สุ ราษฎร์ธานี 69-1-15.20 ไร่
พระราม 4 กรุ งเทพ 13,245.54 ตรม.
พระราม 4 กรุ งเทพ
517 ห้อง
อ.บางละมุง ชลบุรี
457 ห้อง

เจ้าของ
อาคารในที่เช่า1
อาคารในที่เช่า1
อาคารในที่เช่า2

ที่ดินว่างเปล่า
ประกอบธุ รกิจ
ประกอบธุ รกิจ
ประกอบธุ รกิจ

144,572
16,291

มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

538 ห้อง

อาคารในที่เช่า3

ประกอบธุ รกิจ

541,158 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

ที่ดินว่างเปล่า
ให้เช่า
ที่ต้ งั อาคารโรงแรม
ที่ต้ งั อาคารโรงแรม
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30,235
51,493
24,367
36,000

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

แบบ 56-1
ประเภทสิ นทรัพย์
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ ตีส้ ์ (ต่ อ)
ที่ดินโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช
ที่ดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
อาคารโรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส เชียงใหม่
อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
วิทยาลัยดุสิตธานี
ที่ดินวิทยาลัยดุสิตธานี
อาคารวิทยาลัยดุสิตธานี
อาคารวิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขตพัทยา
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
อาคารโรงเรี ยนดุสิตธานีการโรงแรม

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

สถานทีต่ ้งั

ขนาด

ถ.สุ รนารายณ์ นครราชสี มา
ถ. ช้างคลาน เชียงใหม่
ถ.ช้างคลาน เชียงใหม่
ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพ
ถ.สุ รนารายณ์ นครราชสี มา
เพชรบุรี

29-1-84 ไร่
3-0-3 ไร่
198 ห้อง
198 ห้อง
186 ห้อง
300 ห้อง

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ที่ต้ งั อาคารโรงแรม
ที่ต้ งั อาคารโรงแรม
ประกอบธุ รกิจ
ประกอบธุ รกิจ
ประกอบธุ รกิจ
ให้เช่า

สาธารณรัฐมัลดีฟส์

95 วิลล่า

อาคารในที่เช่า 4

ประกอบธุ รกิจ

1,744,882 ไม่มี

ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพ
ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพ

เจ้าของ
เจ้าของ

ที่ต้ งั วิทยาลัย
ประกอบธุ รกิจ

220,000 ไม่มี
169,521 ไม่มี

ชลบุรี

12 ไร่
อาคาร 5 ชั้น
และอาคาร 4 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น

อาคารในที่เช่า 5

ประกอบธุ รกิจ

51,420 ไม่มี

ถ.เพชรบุรี กรุ งเทพ

อาคาร 7 ชั้น

อาคารในที่เช่า 6

ประกอบธุ รกิจ

126,652 ไม่มี

107,500
*38,631
57
92,393
** 81,190
72,655

* ที่ดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เฉพาะโฉนดที่ 30 เลขที่ดิน 2682 จานวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจายอมให้ใช้เป็ นทางผ่านเข้าออกและทางผ่านสาธารณูปโภคให้กบั
เชียงอินน์ พลาซ่า ซึ่ งมีการหักด้อยค่าของที่ดิน จานวน 66,368,978 บาท
** อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช มีการหักด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ จานวน 12,248,258 บาท
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
63

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เอกสารแนบ 6

หมายเหตุ
1. สัญญาเช่าที่ดินและอาคารสิ่ งปลูกสร้างระหว่างบริ ษทั (“ผูเ้ ช่า”) กับทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
(“ผูใ้ ห้เช่า”) หลังจากครบกาหนดใน วันที่ 31 มีนาคม 2546 ผูเ้ ช่ามีสิทธิ การต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้งๆ
ละ 15 ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่ ครั้งแรกมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2546
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกาหนดชาระค่าเช่ าล่วงหน้า 15 ปี เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,100 ล้าน
บาท ซึ่ งเงินจานวนดังกล่าวได้รวมถึงค่าเช่ารายเดือนแล้ว
ทั้งนี้ กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและอาคารเป็ นของผูใ้ ห้เช่ า โดยผูเ้ ช่ าได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างเมื่อได้ก่อสร้างอาคารเสร็ จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณี ที่คู่สัญญาประพฤติผิดสัญญา
ในข้อใดข้อหนึ่ ง หรื อหากทรัพย์สินที่เช่ าหรื อสิ่ งของซึ่ งไม่รวมสิ่ งของของบุคคลภายนอกที่ อยู่ใน
ทรัพย์สินที่เช่าได้ถูกอายัดหรื อถูกยึด
ใน เดื อ น ธั น ว าค ม 2559 บ ริ ษั ท ไ ด้ ท าสั ญ ญ าเช่ าที่ ดิ น กั บ ส านั ก งาน ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริ ย ์ เพื่ อพัฒ นาโครงการรู ปแบบผสมเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2567 และมีสิทธิ ต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 30 ปี โดยมีระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 7 ปี นับแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยบริ ษทั จะสละสิ ทธิ การเช่ าตามสัญญาเช่ าที่ดินเดิ มที่ จะหมดอายุลงใน
เดือนมีนาคม 2561 และสิ ทธิ ขอต่อสัญญาเช่าที่ดินอีก 15 ปี เพื่อให้สัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่ดงั กล่าว
มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ค่าเช่าทั้งหมดเป็ นจานวนรวม 7,334,121,600 บาท ซึ่ งจะมีกาหนดจ่ายชาระในปี
2560 จานวน 1,466,824,320 บาท และส่ วนที่ เหลื อทยอยจ่ายตั้งแต่ปี 2567 เป็ นต้นไป บริ ษ ทั ต้อง
ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะนาเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
เพื่ออนุมตั ิต่อไป
2. สัญญาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 แบ่งค่าเช่ าเป็ นดังนี้ 1). ตั้งแต่วนั ที่
1 ตุ ล าคม 2530 ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2534 อัต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ 220,000 บาท 2). ตั้ง แต่ ว ัน ที่
1 มกราคม 2535 ถึ ง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2547 อัต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ 250,000 บาท 3). ตั้ง แต่ ว นั ที่
1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตราค่าเช่ าเดื อนละ 300,000 บาท และ 4). ตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2554 ถึ ง วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 อัตราค่ าเช่ าเดื อนละ 350,000 บาท ค่ าเช่ าอาจมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ ยนของเงิ นสวิสฟรังก์ และมีการบันทึกแนบท้ายสัญญาเป็ นสัญญา
เพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังก์ให้ใช้อตั ราเฉลี่ยค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ตกลงคิดอัตรา
เฉลี่ ย ค่ า ของเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐฯ ของปี ที่ เริ่ ม ท าสั ญ ญา โดยอัตราขายของธนาคารพาณิ ช ย์ตาม
ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย หนึ่งดอลลาร์ สหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 25.00 บาท เมื่อหมดสัญญาเช่ า
แล้วผูเ้ ช่ ามีสิทธิ ต่อสัญญาเช่ าอีก 30 ปี ส่ วนอัตราค่าเช่ าและรายละเอียดของการเช่าแล้วแต่จะตกลง
กันด้วยเหตุผลและเป็ นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ าย
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เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 บริ ษทั (“ผูเ้ ช่า”) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบับข้างต้น ด้วยบริ ษทั มีความ
ประสงค์จะต่อสัญญาเช่าที่ดินก่อนครบกาหนด และบ. สิ ริพทั ยา (“ผูใ้ ห้เช่า”) ตอบตกลงให้บริ ษทั ต่อ
สั ญ ญาเช่ าออกไปอี ก 10 ปี นับ จากวัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิน ฉบับ ใหม่ มี
ระยะเวลาการเช่า 22 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอด
อายุสัญญาเป็ นจานวนเงินรวม 1,002 ล้านบาท ในระยะเวลาที่ตกลงเช่ากันนี้ หากค่าเงินบาทลดค่าลง
หรื อสู งขึ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของค่าเงินบาทในวันทาสัญญา คู่สัญญาต้องปรับอัตราค่าเช่าใหม่ โดย
คิ ดอัตราค่าเช่ าเพิ่ มขึ้ นหรื อลดลงตามส่ วนของค่าเงิ นบาทที่ เปลี่ ยนแปลงไป ในการนี้ ให้ถืออัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินสวิสฟรังก์เป็ นหลักในการพิจารณา และหากเงินสวิสฟรังก์มีการ
งดใช้หรื อยกเลิกไป ให้ถืออัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหลักใน
การพิจารณาในวันทาสัญญา ซึ่ งอัตราขายของธนาคารพาณิ ชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
หนึ่งดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 39.14 บาท และบริ ษทั มีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าอีก 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี
โดยจะต้องตกลงค่าเช่ ากันใหม่ ท้ งั นี้ เมื่ อสั ญ ญาเช่ าสิ้ นสุ ดอายุล ง ที่ ดิน อาคารและสิ่ งปลู กสร้ าง
ทั้งหมดให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูใ้ ห้เช่า และหากผูเ้ ช่าผิดข้อสัญญาใดๆ หรื อไม่ชาระค่าเช่ าตามที่
ตกลงไว้ ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาได้
3. สั ญ ญาเริ่ ม ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 10 ธั น วาคม 2517 ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2545 เมื่ อ หมดสั ญ ญาเช่ า แล้ ว
Philippine Hoteliers, Inc. (“ผูเ้ ช่า”) มีสิทธิ ต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี ซึ่ งปั จจุบนั ผูเ้ ช่าได้ต่อสัญญาเช่าไป
อีก 25 ปี แล้ว ส่ วนอัตราค่าเช่ าปี ที่ 1 และปี ที่ 2 คิดร้ อยละ 3 จากกาไรขั้นต้น ส าหรับ ปี ที่ 3 และปี
ต่ อ ไป คิ ด ร้ อ ยละ 5 ของรายได้ส าหรั บ ปี ทั้ง นี้ เมื่ อ สั ญ ญาเช่ าสิ้ น สุ ด อายุ ล ง ที่ ดิ น เช่ า ให้ ต กเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของ Ayala Corporation (“ผูใ้ ห้เช่า”) และหากผูเ้ ช่าผิดข้อบังคับในสัญญาหรื อไม่ชาระค่า
เช่าตามที่ตกลงผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาได้
4. DMS Property Investment Pvt. Ltd.
จากการที่ บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด (มหาชน) และ / หรื อ DMS Property Investment
Pvt. Ltd. ได้สิทธิ ในการเช่ าที่ดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดี ฟส์ โครงการรี สอร์ ท และสิ่ งปลูก
สร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีค่าเช่ า
ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือดังนี้
ครบกาหนด
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ระยะเวลาที่เกินกว่าห้าปี
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ทั้งนี้ DMS Property Investment Pvt. Ltd. สามารถนาค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจานวน 5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ มาหักได้ปีละ 1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 23 มกราคม 2555
และต่ อ มา DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้จ่ า ยค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า ส าหรั บ ระยะเวลา 15 ปี
สุ ดท้าย จานวน 1.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
5. วิทยาลัยดุสิตธานี
วิท ยาลัยดุ สิ ตธานี ได้ท าสั ญ ญาเช่ าช่ วงที่ ดินซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั วิท ยาลัยดุ สิ ตธานี (วิท ยาเขตพัท ยา) กับ
โรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง โดยมี ระยะเวลา 21 ปี นับ ตั้งแต่วนั ที่ 23 มิ ถุนายน 2553 ถึ ง วันที่ 22 มิ ถุนายน
2574 และกาหนดอัตราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็ นจานวนเงินรวม 129,303,750 บาท
ทั้งนี้ วทิ ยาลัยดุสิตธานี ได้วางเงินประกันการเช่าจานวน 12,000,000 บาท และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา
เช่าแล้ว วิทยาลัยดุสิตธานีมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกันใหม่
6. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จากัด ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กับบุคคลที่สาม และได้ทาสัญญาเช่า
ช่วงที่ดินและอาคารกับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง เพื่อดาเนินการปรับปรุ งเป็ นโรงเรี ยนวิชาชีพหรื อ
หลักสู ตรวิช าชี พ (Vocational School) เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และ
สิ้ น สุ ด ในวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2588 และก าหนดอัต ราค่ า เช่ า ตลอดอายุ สั ญ ญาเป็ นจ านวนเงิ น
รวม 566,547,300 บาท และบริ ษทั นี้ มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดี ยวที่จะเช่าช่ วงทรัพย์สินที่เช่าต่อออกไปอีก
10 ปี นับจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลาเช่าช่วง
7. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จากัด ได้ทาสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วงสิ นทรัพย์ที่
ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดุสิตธานี (กองทุนรวม) เป็ นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงได้อีก 6
ครั้ง ครั้งละ 3 ปี โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับประกันการชาระค่าเช่า และ/หรื อ ค่าเช่าช่วงขั้นต่าที่บริ ษทั ย่อย
จะต้องชาระให้แก่กองทุนรวม โดยกาหนดอัตราค่าเช่าดังนี้
1. ค่าเช่ าคงที่ ในอัตรารวม 205,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งชาระเป็ นรายเดื อนตามจานวน
ที่ระบุในสัญญา
2. ค่าเช่าแปรผันชาระเป็ นรายไตรมาส คานวณในอัตราร้อยละของกาไรจากการดาเนิ นงาน
ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ น ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA)
ของกิจการโรงแรม ซึ่ งกาหนดอัตราร้อยละไว้ดงั นี้
ปี 2554 ถึง ปี 2559
อัตราร้อยละ 90
ปี 2560 ถึง ปี 2565
อัตราร้อยละ 85
ตั้งแต่ปี 2566 เป็ นต้นไป อัตราร้อยละ 80
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4.2 เครื่องหมายการค้ า
ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเครื่ องหมายการค้าที่ใช้ประกอบธุ รกิจ โดยใช้ ดุสิต เป็ นเครื่ องหมายการค้าหลัก
และพัฒนาออกเป็ น 5 เครื่ องหมายการค้า คื อ “ดุ สิ ตธานี ” “ดุ สิ ตปริ๊ นเซส” “ดุ สิ ตดี ทู ” “ดุ สิ ตเดวาราณา” และ
“ดุสิตเรสซิเด้นซ์” โดย ดุสิตธานี เป็ นชื่อโรงแรมในนามของบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ที่เป็ นผูด้ าเนินการและ
รับจ้างบริ หารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ วน “ดุสิตปริ๊ นเซส” เป็ นชื่อโรงแรมในนามของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
ที่เป็ นเจ้าของและรับจ้างบริ หาร ส่ วน“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ“ดุสิตเรสซิเด้นซ์” เป็ นชื่อโรงแรมในนามของ
การรับจ้างบริ หาร
ผูท้ ี่ สามารถใช้ชื่ อเครื่ องหมายการค้าดังกล่ าวได้ต่ อเมื่ อมี การลงนามในสั ญญาจ้างบริ หารกับบริ ษ ัท
โดยบริ ษทั จะเข้าดาเนินการรับจ้างบริ หารโรงแรม และเมื่อสัญญาจ้างบริ หารสิ้ นสุ ดลง โรงแรมนั้นๆ จะไม่มีสิทธิ ใช้
เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ต่อไป
ผูท้ ี่จา้ งบริ ษทั บริ หารโรงแรมต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมเป็ นรายเดือนตามสัญญาจ้างบริ หารสาหรับ “ดุสิตธานี ”
“ดุสิตเดวาราณา” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตปริ๊ นเซส” และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์”
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีนโยบายการลงทุนที่เป็ นธุ รกิจประเภทเดียวกันหรื อธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้าในธุ รกิจต่างๆ คือ
ธุ รกิจโรงแรม และรับจ้างบริ หารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 2,287 ล้านบาท
นโยบายการบริ หารงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมคือ ให้มีการบริ หารงานเช่นเดียวกับบริ ษทั โดยบริ ษทั
ได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย เพื่อให้ควบคุมดูแลการดาเนินงานให้เป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษทั ทั้งในเรื่ องการดาเนิ นงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั รับทราบ หรื ออนุมตั ิตามแต่กรณี
4.4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ปี 2559 บริ ษทั มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผปู้ ระเมินอิสระประเมินมูลค่า
ตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งหมด ซึ่ งผลการประเมิน
ปรากฎว่ามีมูลค่ามากกว่าราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บริ ษทั จึงไม่ตอ้ งรับรู ้การด้อยค่าของ
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ปัจจุบนั บริ ษทั มีคดีขอ้ พิพาทซึ่ งบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี โดยที่คดีหรื อข้อพิพาทที่ยงั
ไม่สิ้นสุ ด ทั้งสิ้ น 1 คดี ดังต่อไปนี้
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5.1 ศาลล้มละลายกลาง
ระหว่าง
กับ
มูลคดี
จานวนทุนทรัพย์
วันทีฟ่ ้ องคดี
ทนายความ

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เวิลด์อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ฟ้ องล้มละลาย
56,878,778.48 บาท
31 มกราคม 2548
นายสุ เมธ แผลงประพันธ์
สานักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

หมายเลขแดงที่ 2472/2548
เจ้ าหนี้
ลูกหนี้

ความเป็ นมาของคดี
ตามที่ บริ ษ ทั เวิลด์อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชั่น จากัด ลู กหนี้ ตามคาพิ พากษาในคดี แพ่งหมายเลขแดงที่ 20652066/2547 และได้รับทราบคาบังคับของศาลโดยชอบแล้ว แต่ลูกหนี้ ก็ไม่ได้ชาระหนี้ แต่อย่างใด อีกทั้ง เจ้าหนี้ ได้ทาการ
สื บทรัพย์ของลูกหนี้แล้วก็ไม่พบทรัพย์สินที่จะถึงชาระแก่เจ้าหนี้ ได้
วันที่ 9 สิ งหาคม 2548 ลูกหนี้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคาสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ลูกหนี้ เป็ นบุคคลล้มละลาย
วันที่ 4 พฤศจิ กายน 2548 เจ้าหนี้ ยื่ นค าแก้อุ ทธรณ์ ของลู กหนี้ เพื่ อให้ ศาลพิ จารณาและพิ พากษายก
อุทธรณ์ลูกหนี้
วันที่ 2 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนลู กหนี้ โดยศาลทาการไต่สวนกรรมการของลู กหนี้
จนได้ความเพียงพอแล้ว จึงให้ปิดการไต่สวน
วัน ที่ 21 ตุ ล าคม 2549 ศาลล้ ม ละลายกลางอ่ านค าพิ พ ากษาศาลฎี ก า โดยศาลฎี ก ามี ค าพิ พ ากษา
ยืนตามศาลชั้นต้นให้ลูกหนี้เป็ นบุคคลล้มละลาย
วันที่ 16 กันยายน 2556 หลังจากที่ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ชนะในคดี
หมายเลขแดงที่ 2065-2066/2547 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และเจ้าพนักงานพิ ท กั ษ์ทรั พย์ไม่สามารถรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ได้ จึงได้ส่งจดหมายถึงเจ้าหนี้ ทุกรายเพื่อให้คดั ค้านการปิ ดคดี ซึ่ งหากเจ้าหนี้ทุกรายไม่คดั ค้าน
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะรายงานศาลขอให้มีคาสั่งปิ ดคดีต่อไป
ความคืบหน้ าของคดี
คดี ยงั คงอยู่ในขั้นตอนการดาเนิ นการของเจ้าพนักงานพิ ท ักษ์ทรัพย์ ซึ่ งยังไม่ ได้รับแจ้งความคื บหน้า
เพิ่มเติมแต่อย่างใด
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6.
6.1

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ประเภทธุ รกิจ
ทะเบียนเลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
DTC
เลขที่ 946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระราม 4
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
ธุ รกิจหลักคือกิจการโรงแรม
0107536000617
+ 66 (0) 2200 9999
+ 66 (0) 2636 3630 และ + 66 (0) 2636 3545
www.dusit.com
850 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 850 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท

6.2 ข้ อมูลนิติบุคคลที่บริ ษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้
แล้ วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ที่

รายชื่อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

1 บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์

%
การ
ถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนทีเ่ รียก
ชาระแล้ ว
(ล้านบาท)

หุ้น
ประเภท

จานวน
(หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
(บาท)

ทีต่ ้งั สานักงาน

สามัญ

80,000,000

10

โรงแรม Peso 365 mn.* สามัญ
และรับจ้าง
88.01 บริ หาร

3,648,701 *

Peso 100

946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 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

99.99 ลงทุนใน
บริ ษทั อื่น

800

(เดิมชื่อ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์
เนชัน่ แนล)
2

Philippine Hoteliers, Inc.
ถือหุน้ โดย
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์
หมายเหตุ * ไม่รวมหุน้
บุริมสิ ทธิ์ซ้ือคืน
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ที่

รายชื่อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

%
การ
ถือหุ้น

3 บมจ.ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
ถือหุน้ โดย
- บมจ. ดุสิตธานี
- บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ ีส์

2.75
84.05

4 บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์

99.99

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนทีเ่ รียก
ชาระแล้ ว
(ล้านบาท)

โรงแรม

825

รับจ้าง
บริ หาร

50

รับจ้าง
บริ หาร

หุ้น
ประเภท

มูลค่าหุน้ ละ
(บาท)

สามัญ

82,500,000

10

946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545

สามัญ

5, 000,000

10

HKD 33,000

สามัญ

33,000

HKD 1

946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 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
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2235-1655
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 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
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545

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

100.00

6 บ. เทวารัณย์ สปา

99.99

สถาน
บริ การด้าน
สุขภาพ

8

สามัญ

800,000

10

7 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร

40

สามัญ
บุริมสิ ทธิ์

399,999
1

100
100

8 Dusit Bird Hotels Private Limited

50.00

Rs. 28.6 mn.

สามัญ

2,860,000

Rs. 10

9 บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

99.99 ประกอบ
กิจการ
โรงแรม

4

สามัญ

400,000

10

รับจ้าง
บริ หาร

ทีต่ ้งั สานักงาน

จานวน
(หุน้ )
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ที่

รายชื่อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

10 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี

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

13 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล

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

%
การ
ถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

4,094

หุ้น
ประเภท

จานวน
(หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
(บาท)

ทีต่ ้งั สานักงาน

หน่วยลงทุน

409.40

10

ประกอบ USD 38.5 mn.
กิจการ
โรงแรม

สามัญ

38,500,000

USD 1

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ชั้น 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

68

สามัญ

6,800,000

10

RMB 30 mn.

-

-

-

120

สามัญ

1,200,000

100

กองทุนรวม
30.02 อสังหาริ มทรัพย์

65.00
100.00

ทุนทีเ่ รียก
ชาระแล้ ว
(ล้านบาท)

99.99 ลงทุนใน
บริ ษทั อื่น

รับจ้าง
บริ หาร
45.00

99.99 การศึกษา
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2711 Centerville Road,
Suite 400, in the City of
Wilmington, Country of New
Castle, 19808, State of
Delaware, U.S.A.
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
305A at 2nd – 3rd Floors,
Tower One, No. 1287
Shang Cheng Road, Pudong
New District, Shanghai,
People’s Republic of China

946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545

เอกสารแนบ 6

ที่

รายชื่อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

16 วิทยาลัยดุสิตธานี
ลงทุนโดย
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

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

%
การ
ถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนทีเ่ รียก
ชาระแล้ ว
(ล้านบาท)

หุ้น
ประเภท

จานวน
(หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
(บาท)

ทีต่ ้งั สานักงาน

การศึกษา ทุนประเดิม
217.72

-

-

-

การศึกษา Peso 430 mn

สามัญ

1,719,997

Peso 100

1,000

สามัญ

1,000

100

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
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545

100.00

40.00
99. 70 บริ หาร
จัดการ
ทรัพย์สิน

19 บ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ต้ ี

99. 70 บริ หาร
จัดการ
ทรัพย์สิน

1,000

สามัญ

1,000

100

20 บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์

99.70 บริ หาร
จัดการ
ทรัพย์สิน

1,000

สามัญ

1,000

100

21 บ. ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ต้ ี
แมนเนจเม้นท์

99. 70 บริ หาร
จัดการ
ทรัพย์สิน

1,000

สามัญ

1,000

100
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เอกสารแนบ 6
รายชื่อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

ที่

22 บ. ดุสิต ซาอุดิ*
ถือหุน้ โดย
- Dusit Overseas Co., Ltd. **
หมายเหตุ
* ปั จจุบนั จัดตั้งเป็ นนิติบุคคล
แล้ว แต่ยงั ไม่ได้เริ่ มประกอบ
กิจการ
** ถือหุน้ โดย บ. ดุสิต
เวิลด์ วายด์

6.3

%
การ
ถือหุ้น
51.00

ที่ปรึ กษากฎหมาย

1

ทุนทีเ่ รียก
ชาระแล้ ว
(ล้านบาท)

หุ้น
ประเภท

บริ หาร
ทุนจด
สามัญ
ที่ปรึ กษา ทะเบียน
ทางเทคนิค SAR1100,000

ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

6.4

ประเภท
ธุรกิจ

จานวน
(หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
(บาท)

100

SAR 1,000

ทีต่ ้งั สานักงาน
P.O. Box 48144
Jeddah 21572
Prince Mohammed Bin
Abdulaziz St.
Bin Homran Center
Office 901A
Kingdom of Saudi Arabia

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2009 9380
โทรสาร
+ 66 (0) 2009 9001 ต่อ 9380
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4098
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2677 2000 โทรสาร + 66 (0) 2677 2222
บริ ษทั สานักงานกฎหมายธี รคุปต์ จากัด
เลขที่ 546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 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 อมูลสาคัญอืน่
บริ ษทั ไม่มีขอ้ มูลสาคัญอื่นที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน

ขณะนี้ บริ ษทั ดุสิต ซาอุดิ ยังมิได้ดาเนิ นการเรียกชาระหุ ้น เนื่ องจากยังอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการเปิ ดบัญชี ธนาคารของบริ ษทั อนึ่ง บริ ษทั ต้องดาเนิ นการเพิ่มทุน
จดทะเบียนในภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญากิจการร่ วมค้าหรื อ JointVentureAgreement
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
7.1.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนชาระแล้ ว/จานวนหุ้น
บริ ษ ัทจดทะเบี ยนเป็ นบริ ษ ัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเมื่ อปี 2518 ในปี 2536
แปรสภาพจากบริ ษั ท จ ากั ด เป็ น บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด โดยใช้ ชื่ อ ว่ าบริ ษั ท ดุ สิ ตธานี จ ากั ด (มหาชน)
และชื่อภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้ชื่อย่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์วา่ DTC
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 850 ล้ านบาท เรี ยกช าระแล้ ว 850 ล้ านบาท
โดยแบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 850 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
7.1.2 หุ้นประเภทอืน่ ทีม่ ีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ ือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก
กลุ่ มผูถ้ ื อหุ ้ นสู งสุ ด 10 รายแรก และผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยอื่ น ณ วันปิ ดสมุ ดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้ น ครั้ งหลังสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผูเ้ กี่ยวข้อง
2. บริ ษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท จากัด
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED-Client Account
(PIONEER INETWORK LIMITED)
4. กลุ่มนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล และผูเ้ กี่ยวข้อง
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้ กี่ยวข้อง
6. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
7. บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
8. BARCLAYS BANK PLC, HONG KONG
9. นายสหนันท์ เชนตระกูล
10.สานักงานพระคลังข้างที่
รวม
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่น

จานวนหุ้น
424,475,680
99,186,000
86,917,720

สัดส่ วน (%)
49.94
11.67
10.23

52,019,000
42,540,330
25,997,840
21,882,430
11,931,000
7,780,000
4,950,000
777,680,000
72,320,000

6.12
5.01
3.06
2.57
1.40
0.92
0.58
91.50
8.50

ทุนจดทะเบียนรวม
มูลค่าหุ น้
จานวนหุน้ สามัญ
หัก หุ น้ สามัญซื้ อคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
รวมจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

850,000,000
1
850,000,000
(4,715,000)
845,285,000

บาท
บาท/หุน้
หุน้
หุน้
หุน้
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หมายเหตุ 1. กลุ่ มท่ านผู้ หญิ งชนั ตถ์ ปิ ยะอุ ย และผู้ เกี่ ยวข้ อง ประกอบด้ วย บ .ชนั ตถ์ และลู ก
กลุ่มนายชนินทธ์ โทณวณิ ก กลุ่มนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์ และกลุ่มนางสุ นงค์ สาลีรัฐวิภาค
2. บริ ษั ท เอ็ ม บี เค โฮเต็ ล แอนด์ รี สอร์ ท จ ากั ด ประกอบธุ รกิ จโรงแรม ผู้ ถื อหุ้ นหลั ก คื อ
บริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย โดยถือหุ้ นร้ อยละ
99.99 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด
3. PIONEER INETWORK LIMITED เป็ นInvestment Holding ผู้ถือหุ้นหลักคือ
(1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถื อหุ้ นร้ อยละ 50 ของหุ้ นที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด ทั้งนี ้
Pioneer Global Group Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษั ทจดทะเบี ยน ในตลาดหลักทรั พย์ ฮ่องกง ถื อหุ้ นใน Pioneer Industries
(Holdings) Limited ร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด
(2) Add Return Company Limited ถื อ หุ้ นร้ อยละ 50 ของหุ้ นที่ จ าหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมด ทั้ งนี ้
Mrs. Rossana Wang Gaw ถือหุ้นใน Add Return Company Limited ร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด
4. กลุ่มนายวิชิต ชิ นวงศ์ วรกุล และผู้เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย นางจารุ ณี ชิ นวงศ์ วรกุล
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผู้เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย นางสาวิตรี รมยะรู ป
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตัวแทนกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผูเ้ กี่ยวข้อง ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ได้แก่ นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
และนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
2. ตัวแทน PIONEER INETWORK LIMITED ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ได้แก่ นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
3. ตัวแทน บริ ษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด ได้แก่ นายบันเทิง ตันติวทิ
7.2.2 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน หรื อกับบริ ษทั ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั
7.3 การออกหลักทรัพย์อนื่
บริ ษทั ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิ หรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ ้นสามัญ และไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุน้ สามัญ
เช่น หุ ้นบุริมสิ ทธิ อีกทั้งบริ ษทั ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว หรื อโครงการออกตราสารแสดงสิ ทธิ ในผลตอบแทนที่ เกิ ดจากหลักทรั พย์อา้ งอิ งที่ มี หุ้นของ
บริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง
ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2550 วันที่ 17 ธันวาคม 2550 มี มติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การออกและ
เสนอขายหุ น้ กู้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดาเนินธุ รกิจและขยายธุ รกิจของบริ ษทั และ/หรื อชาระหนี้บางส่ วน
ของบริ ษ ัท เป็ นหุ ้ นกู้ชนิ ดระบุ ชื่ อผูถ้ ื อหรื อไม่ ระบุ ชื่ อผูถ้ ื อ ประเภทด้อยสิ ทธิ หรื อไม่ ด้อยสิ ทธิ อาจมี หรื อ
ไม่มีประกัน อาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และอาจสามารถหรื อไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกาหนด มีจานวนเงิน
รวมหุ ้นกู้ไม่เกิ น 5,000 ล้านบาท มู ลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท อายุไม่ เกิ น 7 ปี นับจากวันออกหุ ้นกู้ อัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ น้ กู้ มีวิธีการจัดสรร เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ
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ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อผูล้ งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง เนื่ องจากบริ ษัท ยังมิ ได้ ด าเนิ น การออกและเสนอขายหุ ้ นกู้ ดั งกล่ าว วัน ที่ 29 เมษายน 2554
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 18/2554 จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิขยายเวลาการออกและเสนอขายหุ ้นกูอ้ อกไปอีก
5 ปี นับจากวันที่ 29 เมษายน 2554 ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่ได้ดาเนินการออกและเสนอขายหุ น้ กูแ้ ต่อย่างใด
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบายของบริ ษั ท บริ ษ ทั มี นโยบายในการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นไม่ เกิ นก าไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นและ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ในงบการเงิ นรวม โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานในงบการเงิ นรวม ทั้งนี้
จะต้องพิจารณาถึงผลการดาเนิ นงานและกาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิ จการด้วยว่า มีความสามารถที่จะจ่ายได้
โดยไม่ ผิ ดข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติ บริ ษ ัทมหาชนจ ากัด นอกจากนี้ วันที่ 11 สิ งหาคม 2554 ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2554 มีมติเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยไม่จ่ายปั นผลระหว่างกาล
ในปี 2559 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 โดยจัดสรรจากกาไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 1.20 บาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จานวน 85 ล้านหุ น้ เป็ นเงิน 102 ล้านบาท
นโยบายของบริษัทย่ อย การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ไม่ได้กาหนดอัตราส่ วนในการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ย่อยให้แก่บริ ษทั ขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริ ษทั ย่อย หากบริ ษทั ย่อย
มีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้ต้ งั สารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
เป็ นกรณี ไป แต่ท้ งั นี้ การจ่ายเงินปั นผลจะต้องไม่เกินกว่ากาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ย่อย
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลังของบริษัท
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี
กาไร (ขาดทุน) จากวิทยาลัยดุสิตธานี (1)
รวมกาไร (ขาดทุน)
2. จานวนหุน้

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท

ปี 2558
100
99

ปี 2557
(88)
67

ปี 2556
90
74

ปี 2555
156
67

ปี 2554
31

ล้านบาท
ล้านหุน้

199

(21)
85

164
85

223
85

31
85

(1.03)
0.79
(0.24)
1.00
*85
-

1.07
0.87
1.94
1.00
*85
94

1.86
0.77
2.63
1.00
*85
54

0.37

3. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี
บาท/หุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ จากวิทยาลัยดุสิตธานี
บาท/หุน้
บาท/หุน้
รวมกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
4. เงินปั นผลประจาปี
บาท/หุน้
5. เงินปั นผลจ่าย
ล้านบาท
6. การจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไร (ขาดทุน)
%
ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี
หมายเหตุ
* จัดสรรจากกาไรสะสม
** จัดสรรจากกาไรสุทธิ และกาไรสะสม
(1)

85(2)
1.18
1.18
2.36
1.20
*102
-

0.37
0.50
**42.50
137

ในงบการเงินรวมปี 2556 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 บริ ษทั ได้นางบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานี ที่บริ ษทั
ลงทุนทางอ้อมในสัดส่ วนร้ อยละ 86.79 มาจัดทางบการเงินรวมกับบริ ษทั จากการประเมินอานาจควบคุมใหม่ใน
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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วิทยาลัยดุสิตธานี พบว่าวิทยาลัยดุสิตธานีควรจัดเป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จึงได้นางบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีมารวม
ในการจัดทางบการเงินรวมของบริ ษทั ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และปรับปรุ งงบการเงินรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 ย้อนหลัง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 กาหนดให้
สถาบันการศึกษาเอกชนจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตได้ไม่เกิ นร้ อยละ 30 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย
หลังจากจัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ตามที่กาหนดแล้ว
(2)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของ
บริ ษทั จากเดิ มมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท จานวน 85,000,000 หุ ้น เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท จานวน 850,000,000 หุ ้น และ
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ของบริ ษทั ดังกล่าวกับ กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
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8.

โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง

ปัจจุบนั บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) แบ่งการบริ หารจัดการออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
1. การบริ หารสิ นทรัพย์
2. การบริ หารโรงแรม และสปา
3. การศึกษา
4. สานักงานส่ วนกลาง

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มี พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ เป็ นประธานที่ปรึ กษา นายขวัญแก้ว
วัช โรทัย /5 ศาสตราจารย์ส รรเสริ ญ ไกรจิ ต ติ และนายศัก ดิ์ เกี่ ย วการค้า เป็ นที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ
ท่ า นผู ้ห ญิ ง ชนั ต ถ์ ปิ ยะอุ ย เป็ นผู ้ก่ อ ตั้ ง และที่ ป รึ กษาคณะกรรมการ นายชาตรี โสภณพนิ ช เป็ น
ประธานกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับที่

รายชื่อคณะกรรมการ

1.
2.

นายอาสา สารสิ น
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

3.

นางปราณี ภาษีผล

4.
5.
6.
7.

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์/3
นายบันเทิง ตันติวทิ /7
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
นางปรารถนา มงคลกุล/6

8.

นางวรางค์ ไชยวรรณ/4

9.
10.

นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก/1

11.

นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์

ตาเเหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท ประชุมโดยไม่ มี
ฝ่ ายบริหาร
9/9
1/1
8/9
1/1

9/9

1/1

4/9
5/9
6/9
6/9
8/9

1/1
-/1
-/1
-/1
1/1

4/9
9/9

-/1
-

7/9

9/9
นางศุภจี สุธรรมพันธุ*/2์
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุม่
/1
หมายเหตุ นายชนินทธ์ โทณวณิก ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559
/2
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559
/3
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
/4
นางวรางค์ ไชยวรรณ ดารงตาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
/5
นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560
/6
นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2560 และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติ
แต่งตั้ง นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็ นกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ ง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560
/7
นายบันเทิง ตันติวทิ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็ นกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ ง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560

12.

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
79

แบบ 56-1
กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมทุกครั้งได้ เนื่องจากติดภารกิจ

บริ ษทั มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่ งมี จานวนและคุ ณสมบัติเป็ นไปตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
รายงานการถือครองหลักทรัพย์
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ. ดุสิตธานี ของกรรมการและผูเ้ กี่ ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์
ที่

ชื่อ

ถือโดยผูเ้ กี่ยวข้อง

ถือโดยตนเอง
2559

2558

2559

รวม

2558

2559

เพิ่มขึ้น
2558

(ลดลง)

1
2
3
4
5
6
7
8

นายอาสา สารสิ น
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นางปราณี ภาษีผล
นายบันเทิง ตันติวทิ
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
นางปรารถนา มงคลกุล
นางวรางค์ ไชยวรรณ

31,588,000
-

3,158,800
-

99,186,000
20,431,000
21,911,080

9,918,600
2,043,100
2,191,108

99,186,000
52,019,000
21,911,080

9,918,600
5,201,900
2,191,108

89,267,400
46,817,100
19,719,972

9

นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ

-

-

86,917,720

8,731,772

86,917,720

8,731,772

78,185,948

423,389,440 42,338,944 424,475,680

42,447,568

382,028,112

-

616,018,532

10 นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
11 นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์
12 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
รวม (หุน้ )

526,000
560,240

52,600
56,024
32,674,240 3,267,424

651,835,240

65,223,524 684,509,480

68,490,948

ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั จากเดิมหุ ้นละ 10 บาท เป็ น 1
บาท (ตามที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 23/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559) ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ส่ งผลให้จานวนหุ น้ สามัญที่ชาระแล้วของบริ ษทั เพิ่มขึ้น จาก
เดิม 85,000,000 หุน้ (แปดสิ บห้าล้านหุน้ ) เป็ น 850,000,000 หุน้ (แปดร้อยห้าสิ บล้านหุน้ )
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กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ นายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์ นางวรางค์
ไชยวรรณ นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่
รายชื่ อผู้บริหาร
ตาเเหน่ ง
1. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
2. นายลาส เอทวีค
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการศึกษา
3. นางสาวสุ รางค์ จิรัฐิติกาลโชติ
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
4. นางสาววิภาวดี ศิริมงคลเกษม
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย Wellness Living
5. นางสาวละเอียด โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
6. นายเอกกมล ประสพผลสุ จริ ต
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน-โครงการพิเศษ
7. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ*
รองประธานฝ่ ายบัญชีและการเงินสานักงานใหญ่
หมายเหตุ *นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้น
ไปหรื อเทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ประวัติผบู้ ริ หารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ)
ในปี 2559 ผูบ้ ริ หารที่ไม่ได้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ไม่มีการถือครองหรื อซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
8.3 เลขานุการบริษัท
วันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ ประชุ มคณะกรรมการครั้ งที่ 7/2559 มี มติ แต่งตั้ง นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์กุ ล
เป็ นเลขานุการบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการที่เป็ นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบเเทนทาหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
สถานะทางการเงิ นของบริ ษ ทั เเละเปรี ยบเที ยบกับบริ ษ ัทในกลุ่ มธุ รกิ จระดับเดี ยวกัน โดยก าหนดค่ าตอบเเทน
ประจาปี 2559 ดังนี้
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8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
1. ค่ าตอบเเทนการประชุ ม
ค่ าตอบแทนกรรมการ ได้แก่
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท กรรมการท่านอื่น เดือนละ 10,000 บาท
- ค่าตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 15,000 บาท
ค่ าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ได้เเก่
 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่นเดือนละ 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนรายครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- ค่าตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท
2. ค่ าตอบเเทนประจาปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ในปี 2559 สรุ ปค่าตอบเเทนที่กรรมการได้รับเป็ นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
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ปี 2559
คณะกรรมการ
อืน่ *

คณะกรรมการบริษทั
รายชื่อกรรมการ

1. นายชาตรี โสภณพนิช /1
2. นายอาสา สารสิ น
3. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
4. นางปราณี ภาษีผล
5. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ /4
6. นายบันเทิง ตันติวทิ /9
7. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
8. นางปรารถนา มงคลกุล/8
9. นางวรางค์ ไชยวรรณ /5
10. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
11. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก/2
12. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
13. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์/3
กรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ ง ปี 2558
1. ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุญยะอนันต์
(ถึงแก่อนิจกรรม)
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ (ลาออก)
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
1. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ/6
2. นายขวัญแก้ว วัชโรทัย /7
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
รวม (บาท)

ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าตอบเเทน ค่ าตอบเเทน
ไม่ มฝี ่ าย
รายเดือน
รายครั้ง
บริหาร

ค่ าตอบแทน
รายปี
(2558)

รวมค่ าตอบเเทน

ค่ าตอบเเทน

180,000
120,000
120,000
90,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

180,000
120,000
135,000
60,000
75,000
90,000
90,000
120,000
60,000
135,000
105,000
135,000

20,000
15,000
15,000
15,000
15,000
-

45,768
117,690
78,460
78,460
52,307
52,307
78,460
78,460
78,460
78,460
78,460
19,615

420,000
260,000
150,000
10,000
-

45,768
497,690
753,460
608,460
315,000
247,307
262,307
288,460
343,460
258,460
333,460
303,460
274,615

-

-

-

26,153

-

26,153

1,470,000

1,305,000

80,000

19,615
882,675

840,000

19,615
4,577,675

120,000
120,000

135,000
60,000
120,000

-

78,460
58,845

90,000
200,000

423,460
60,000
498,845

1,710,000

1,620,000

80,000

1,019,980

1,130,000

5,559,980

หมายเหตุ * รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
/1 นายชาตรี โสภณพนิช ดารงตาแหน่งประธานกิตติมศักดิ์
/2 นายชนินทธ์ โทณวณิ ก ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559
/3 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
83

แบบ 56-1
/4 ดร.กิ ตติ พงษ์ กิ ตยารั กษ์ ด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ สระ และกรรมการตรวจสอบ แทน ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิ ตติ
ที่ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
/5 นางวรางค์ ไชยวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน ศาสตราจารย์
สรรเสริ ญ ไกรจิตติ ที่ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
/6 ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิ ตติ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มี ผลวันที่ 1 เมษายน 2559 และได้รั บแต่ งตั้งเป็ นที่ ปรึ กษา
คณะกรรมการ มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
/7 นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560
/8 นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2560 และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติแต่งตั้ง
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็ นกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ ง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560
/9 นายบันเทิ ง ตันติ วิท ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษ ัทฯ มี ผลวันที่ 28 กุ มภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการมี มติ แต่ งตั้ง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็ นกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ ง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560

ค่ าตอบเเทนกรรมการ
จานวนเงิน (บาท)

ค่ าตอบเเทน*

ปี 2558

ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายครั้ง
ค่าตอบเเทนรายปี

ปี 2559
3,878,065
849,550

3,695,000
882,675

รวม
4,727,615
4,577,675
*ไม่ รวมค่ าตอบเเทนที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
ค่ าตอบเเทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารโดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่ ม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ
ส่ วนผูบ้ ริ หารอื่ นๆ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิ จารณาและอนุ มตั ิ ความเหมาะสมในการก าหนด
ค่ าตอบแทนเป็ นรายบุ คคล โดยใช้ ดัชนี ช้ ี วัดต่ างๆ เป็ นตัวบ่ งชี้ ได้แก่ ผลประกอบการทางธุ รกิ จของบริ ษ ัท
การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ งานรายบุ ค คลด้ วยตั วชี้ วัด (Key Performance Indicators: KPIs) การเปรี ยบเที ย บ
ค่าตอบแทนในตาแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน การสารวจความคิดเห็ นของพนักงานที่มีต่อผูบ้ งั คับบัญชา
เป็ นต้น โดยสิ ทธิ ประโยชน์ในระยะสั้นคือ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจาปี และสวัสดิการอื่นๆ ส่ วนสิ ทธิ ประโยชน์
ในระยะยาว ได้แก่เงินสมทบจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี 2558– 2559 ดังนี้
ปี
2558
2559

จำนวน
(คน)
8
7

จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)
เงินเดือนและโบนัส
28.67
47.63

ค่ ำสวัสดิกำรอืน่
3.84
9.50
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รวม
32.51
57.13

แบบ 56-1

หมายเหตุ ในปี 2559 บริ ษทั มีการปรับโครงสร้างองค์กร และตาแหน่งผูบ้ ริ หาร ทาให้มีรายชื่อและจานวนผูบ้ ริ หาร
และยอดเงินเดือนและโบนัสแตกต่างจากปี 2558
8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน่
ค่ าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
- ไม่มี ค่ าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยใน
ปี 2559 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หาร 7 ราย จานวน 1.82 ล้านบาท
8.5 บุคลากร
 จานวนพนักงานทั้งหมด
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 3,792 คน ซึ่ งประกอบด้วยพนักงานและผูบ้ ริ หารในส่ วนของสานักงานใหญ่
และ พนักงานโรงเเรมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงพนักงานของโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี มีท้ งั สิ้ น 10 เเห่ง
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ค่ าตอบแทนพนักงาน
ปี 2559 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้ น 707.79 ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชี พ
เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่ องแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย
ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวม 1,074.75 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2559

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

บมจ. บมจ.ดุสิต บ.ดุสิต บ.ดุสิต บ. ดุสิตธานี Philippine Dusit DMS Property วิทยาลัย รวม
ดุสิตธานี ไทยพร็อพ แมนเนจ เวิล์ด การโรงแรม Hoteliers, Overseas Investment ดุสิตธานี
เพอร์ ตสี้ ์
เม้ นท์ วายด์
ศึกษา
Inc.
Co., Ltd. Pvt. Ltd.
1,083
451
871
32
537
2
246
300
3,522
18
3
3
6
1
1
1
1
34
194
7
35
236
1,295
461
874
41
33
538
2
247
301
3,792
707.79
165.97 299.47 91.46
18.32
178.10
5.51
158.11
157.81 1,782.54

หมายเหตุ บริ ษัทไม่ มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานหรื อข้ อพิพาททางด้ านแรงงานอย่ างมีนัยสาคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าการเจริ ญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กบั คุ ณภาพ และประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน
บริ ษทั จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการบริ หารให้มีความทันสมัยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนา
ความรู ้ ข องพนัก งานทุ ก ฝ่ ายอย่า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้องค์ก รบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการดาเนิ น ธุ รกิ จ เเละ
สนับสนุ นให้พ นัก งานได้ใช้ความรู ้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึ งการมี โอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กับความสาเร็ จของบริ ษทั
เพื่อผลักดันให้นโยบายเกิดผลเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ได้มุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ หารร่ วมกันกาหนดทิศทางองค์กร
(Direction) ที่ สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ (Vision) เพื่ อให้เเต่ละสายงานกาหนดเป็ นกลยุทธ์ ธุรกิ จ (Business
Strategy) เเละแผนธุ รกิ จ (Business Plan) เพื่อพนักงานในเเต่ละสายงานจะได้นาไปกาหนดวัตถุ ประสงค์
เเละตัวชี้ วดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็ นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศทางการดาเนิ นงานของ
องค์กร เเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้ วดั นี้ จะเป็ นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเเต่ละคน และเป็ นข้อมูลในการพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับเป้ าหมายต่อไป
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร
บริ ษ ทั เล็งเห็ นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สาคัญขององค์กร การพัฒนาศักยภาพพนักงานถือเป็ น
นโยบายสาคัญ บริ ษ ทั จึง ได้กาหนดงบประมาณการฝึ กอบรมประจาปี ของพนักงานสานักงานใหญ่เท่ากับ
ร้อยละ 1.5 ของยอดรวมเงิ นเดื อนของพนักงานสานักงานใหญ่ และร้อยละ 3 ของยอดรวมเงิ นเดื อนทั้ง ปี
ของพนักงานแต่ล ะโรงแรม เพื่อใช้ในการฝึ กอบรมพนักงานทุก คน และกาหนดให้แต่ล ะบุคคลต้องเข้า
รับการฝึ กอบรมโดยแบ่งเป็ น 2 ภาค คือหลักสู ตรภาคบังคับตามตาแหน่ งที่บริ ษทั กาหนดขึ้น และตามสาย
อาชี พ ซึ่ งพนักงานสามารถออกไปฝึ กอบรมกับ สถาบันฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการฝึ กอบรมถื อ
เป็ นหนึ่ งในตัวชี้ วดั (KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเเต่ละคนซึ่ งจะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี
การอบรมพนักงานใหม่
สาหรั บพนัก งานใหม่ ทุ กคน จะได้รับ การอบรมหลัก สู ตรปฐมนิ เทศ ซึ่ งแบ่ งเป็ น 3 หลักสู ตรคื อ
หลัก สู ต รปฐมนิ เทศเมื่ อ เริ่ ม งาน เมื่ อ ท างานครบ 60 วัน และ เมื่ อ ท างานครบหนึ่ งปี ตามล าดับ โดยมี
วัตถุ ประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบีย บปฏิบ ตั ิใ นการทางาน ข้อ ปฏิบ ตั ิ นโยบายขององค์ก ร
รวมทั้งความรู ้ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และสถานที่ต้ งั ของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมที่จะเข้าร่ วมงาน
กับทีมต่อไป
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แผนฝึ กอบรมของพนักงานในแต่ ละระดับ (แบ่ งตามโมเดล 4Cs การอบรมของบริษัท)
Type
Compulsory
Training

Grade 1-2







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

Grade 3






Grade 4-5

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








New Staff Orientation
Product Knowledge
Job Skill (SOPs)
Dusit Guest Experience
M.1 & M.2
Frontline Leadership
(For Grade 4)
Operational Trainer
(For Grade4)
Competency
Development (Related
to position skills,
language, and
computers)
Training topics based on
business and functional
needs
Other languages
required
Up-Selling Training



Handling Complaint




Career Training



Management courses
Related to individual
development plan (IDP)



Management Courses
Related to individual
development plan (IDP)



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 Grievance




Presentation Skill
Training topics based on
business and functional
needs






Corrective
Training







Handling Complaint
Handling Grievance



การพัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่ อเนื่อง
การพัฒ นาพนัก งานถื อเป็ นหัวใจของระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล บริ ษ ทั จึ งได้มุ่ งเน้นให้
พนักงานทุกระดับได้เข้าฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้มีความรู ้ ความชานาญสู งสุ ดในสายอาชี พเพื่อรองรับ
ทิศทางการดาเนินธุ รกิจในอนาคต และเพื่อให้พนักงานระดับผูบ้ ริ หารและระดับปฏิบตั ิการได้พฒั นาคุณภาพ
ในการทางานอย่างต่อเนื่ อง ทางบริ ษทั จึงส่ งเสริ มให้พนักงานได้เข้าร่ วมฝึ กอบรมตามความต้องการโดยอิง
จากแบบประเมินความต้องการฝึ กอบรมซึ่งจัดทาเป็ นประจาทุกปี
บริ ษทั จะเป็ นผูก้ าหนดเเนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้งในรู ปเเบบการฝึ กอบรมที่เหมาะสม เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถให้พนักงานระดับสู งของบริ ษทั เช่น หลักสู ตรผูน้ าสาหรับผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ถึงระดับสู ง รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความ
ชานาญจากประสบการณ์ ในตาเเหน่ งหน้าที่ใหม่ เป็ นต้น ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเลื่ อนระดับพนักงานให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนได้รับการพัฒนาที่ ต่อเนื่ องและครอบคลุ มทุ กด้าน บริ ษทั จึ ง
กาหนดให้มีการทาแผนการฝึ กอบรมเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมพนักงาน และเป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยยืนยันได้วา่ การฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั ได้ถูกจัดทาอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีการ
วางแผนการไว้ล่วงหน้า เป็ นระบบ โดยบริ ษทั กาหนดเป้ าหมายว่าโรงแรมต่างๆ จะต้องจัดการฝึ กอบรมให้
สาเร็ จตามแผนการฝึ กอบรมประจาปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของแผนการที่วางไว้ ในการกาหนดแผนการ
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ฝึ กอบรมประจาปี นั้น ทางบริ ษทั จะให้ความสาคัญกับผลของการฝึ กอบรมที่ช่วยพัฒนาระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า มากกว่าจานวนชัว่ โมงในการฝึ กอบรมของพนักงาน ดังนั้นบริ ษทั จึงได้มีแนวทางในการกาหนด
โครงการสร้างฝึ กอบรม ดังนี้
- พนักงานระดับ 1-3 (ระดับบริ หาร) จะให้ความสาคัญกับการอบรมเฉพาะบุคคลที่ ช่วยพัฒนา
ทักษะของพนัก งานแต่ ละคน ด้วยการเข้าอบรมหลัก สู ตรการฝึ กอบรมหลักของบริ ษทั และ
หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ จดั โดยสานัก งานใหญ่ ด้วยการเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญมาเป็ นวิทยากร หรื อ
การเข้ารับการอบรมที่จดั โดยบริ ษทั ฝึ กอบรมภายนอก เป็ นต้น
- พนักงานระดับ 4-5 (ระดับปฏิบตั ิการ) ที่เป็ นพนักงานส่ วนหน้าจะมุ่งเน้นความสาคัญไปที่การ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการโดยกาหนดให้มีชวั่ โมงการฝึ กอบรมต่อคนไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อ
เดือน ขณะที่พนักงานฝ่ ายสนับสนุนนั้นจะให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรมในแผนกที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และหลักสู ตรหลักของบริ ษทั
ตารางแสดงหลักสู ตรของดุสิต
NSO

DTG

DSS

FLL

OPT

HG

PA

MD

ระดับ

18 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง

18 ชัว่ โมง

30 ชัว่ โมง

12 hชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง

6 ชัว่ โมง

6 ชัว่ โมง

1
2
3
4
5

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

NSO
DTG
DSS
FLL
OPT
HG
PA
MD

X
X
X

X
X

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

การพัฒนาพนักงานเพือ่ รองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัท
สาหรับการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตนั้น ทางบริ ษทั มีการพัฒนา ผูบ้ ริ หาร
โดยก าหนดเป็ นแผนการสื บทอดตาแหน่ ง (Succession Plan) สาหรับผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การขึ้ นไป เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมในการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นและเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้มีการคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีศกั ยภาพสู งเข้าโครงการ Executive Trainee เพื่อพัฒนา
แบบเร่ งด่วน (Fast Track) ตามความจาเป็ นของแต่ละบุคคล เพื่อเตรี ยมความพร้อมรอบรับการเติมโตของบริ ษทั ใน
ระยะสั้น
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สาหรับการพัฒนาผูบ้ ริ หารรุ่ นเยาว์ ทางบริ ษทั มีการดาเนินโครงการ Management Trainee อย่างต่อเนื่องใน
การพัฒนาคนรุ่ นใหม่เพื่อเติบโตในระดับผูบ้ ริ หารในอนาคต ด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีศกั ยภาพเข้ามาร่ วม
โครงการ โดยในปี แรก Management Trainee ได้ฝึกงานหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรี ยนรู ้งานบริ หารจัดการ
ครบทุกด้าน รวมถึ งการจัดทารายงานการแก้ปัญหาที่พบเพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารเป็ นแนวทางในการนาไปปรับใช้
พัฒ นาระบบต่ างๆ และในปี ที่ ส อง Management Trainee ได้ รั บการบรรจุ เป็ นพนั ก งานประจ าและได้ รั บ
การพัฒนาสู่ การเป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลางและระดับสู งของบริ ษทั ต่อไป
9. การกากับดูแลกิจการ
1.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งจาเป็ นต่อการดาเนิ นธุ รกิจให้มี
การเจริ ญเติบโตที่ยง่ั ยืน เพิ่มความโปร่ งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย จึงกาหนดนโยบายสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลัก
สาคัญดังนี้
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Roles of Stakeholders)
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
นิยามทีส่ าคัญ
คาทีใ่ ช้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
(Group CEO)
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั

ความหมาย

ผูบ้ ริ หารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษ ัทที่ มี คุ ณสมบัติตามที่ กฎหมายก าหนด และมี ความเป็ น
อิ สระในการแสดงความคิ ดเห็ นเพื่ อพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
บริ ษทั ให้มีความก้าวหน้า โปร่ งใส มีการกากับดูแลที่ดี
คณะกรรมการกลุ่ มย่อยที่ คณะกรรมการตั้งขึ้ นมาเพื่ อให้ ช่ วยศึ กษาและ
กลัน่ กรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง
คณะกรรมการชุ ดย่อยที่ คณะกรรมการตั้งขึ้ นเพื่ อท าหน้ าที่ ก ากับดู แล
การปฏิบตั ิงานภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีระบบการจัดทา
รายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็ นที่น่าเชื่อถือ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญโดยครบถ้วนและเป็ นไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุม
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คาทีใ่ ช้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ความหมาย
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ
คณะกรรมการชุ ดย่ อยที่ คณะกรรมการตั้งขึ้ นเพื่ อท าหน้ าที่ พิ จารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการชุ ดย่อยที่ คณะกรรมการตั้งขึ้ นมาเพื่ อท าหน้ าที่ สรรหา
กรรมการและประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ หารกลุ่ ม และก ากับ ดู แลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี สอดคล้องกับนโยบายของ
บริ ษ ัท และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งพิ จารณานโยบายและแผนการ
ดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั
บุ คคลที่ คณะกรรมการแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อจัดท าและเก็ บรั กษาหนังสื อนั ด
ประชุ มและรายงานการประชุ มของคณะกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรวมถึ ง
เอกสารสาคัญอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรื อกฎหมายกาหนด
1) สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก รายได้รับ สิ ท ธิ โดยเท่ าเที ยมกัน ทั้งนี้ บ ริ ษ ทั ส่ งเสริ ม และอานวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1.1 ผูถ้ ื อหุ ้นทุกคนมีสิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงตามจานวนหุ ้นที่ตนเองถื ออยู่ และได้รับสิ ทธิ พ้ืนฐาน
ต่างๆ เช่น สิ ทธิ ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ได้อย่างอิสระ การได้รับเงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่ วมประชุ ม
ผูถ้ ื อหุ ้ น การแสดงความคิ ดเห็ นในที่ ประชุ มอย่างเป็ นอิ สระ การร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องส าคัญของบริ ษ ทั เช่ น
การเลื อกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุ มตั ิธุรกรรมที่ สาคัญ
ของบริ ษทั
1.2 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ เลือกกรรมการตามที่ตอ้ งการเป็ นรายบุคคลได้อย่างแท้จริ ง
1.3 บริ ษ ัท เปิ ดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ ้ นเสนอวาระการประชุ มผู้ถื อหุ ้ น หรื อเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเข้ารั บ
การสรรหาเป็ นกรรมการและส่ งคาถามล่วงหน้าเกี่ ยวกับวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้า 3 เดื อนก่อนวัน
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี โดยผูถ้ ื อหุ ้นที่จะเสนอเรื่ องดังกล่าวต้องมีสัดส่ วนของการถื อหุ ้นหรื อถื อหุ ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจานวนหุ น้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
1.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชี ของบริ ษทั ในวัน เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม โดยบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้ อมเอกสาร
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ข้อมูลประกอบการประชุ ม ที่มี ร ายละเอีย ดความเป็ นมา วัต ถุ ป ระสงค์ และความเห็ น ของกรรมการใน
เรื่ องต่างๆ ตามวาระที่นาเสนอ ถูกต้องและเพียงพอ และแจ้งล่วงหน้าให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
นอกจากนี้ หากมี เ หตุ ก ารณ์ สาคัญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งปี และต้อ งขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น
บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
1.5 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีการปฏิบตั ิดงั นี้
- จัดให้มีก ารลงทะเบี ยนโดยใช้ระบบบาร์ โค้ดที่ แสดงเลขทะเบีย นของผูถ้ ื อหุ ้นแต่ล ะราย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับความสะดวก และทาให้ข้ นั ตอนการลงทะเบียนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
- ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ใช้ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งแต่ ล ะวาระได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยบริ ษ ัท ใช้ วิ ธี ก าร
นั บ คะแนนที่ โ ปร่ ง ใส สะดวก รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สามารถแสดงผลคะแนน
ให้ที่ประชุมทราบโดยทันที
- ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุ มภายหลังจากได้เริ่ มประชุ มแล้ว มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
สาหรั บ วาระที่ อยู่ในระหว่างการพิ จารณาและยังไม่ได้มี การลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุ ม
ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสี ยงเป็ นต้นไป
- เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้งคาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
ก่ อนการลงมติ และบันทึ กค าถามค าตอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริ ษ ัทได้ให้ ข ้อมู ลรายละเอี ยด
ในเรื่ องดังกล่ าวอย่ างเพี ยงพอแก่ ผู ้ถื อหุ ้ น ในวาระที่ ผู้ถื อหุ ้ น มี ข้อสงสั ย ข้อซั กถาม บริ ษ ัท
ได้ จ ัดเตรี ยมกรรมการหรื อบุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นผู้ใ ห้ ค าตอบภายใต้ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั
- หลัง จากการประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น สิ ้ น สุ ด ลง บริ ษ ทั จัด ท ารายงานการประชุ ม ผู ถ้ ือ หุ ้น
อย่า งละเอีย ดครบถ้ว นพร้ อ มทั้ง คะแนนเสี ยงที่ เห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็ น ด้ ว ย และงดออกเสี ยง
ในทุกๆ วาระที่ ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยง และจัดส่ งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ตลท.) ภายใน 14 วัน หลั ง จากวัน ประชุ ม พร้ อ มทั้ งเผยแพร่ ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
ที่ www.dusit.com เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้
1.6 กรรมการและผูบ้ ริ หารมี ความรั บ ผิดชอบต่ อผูถ้ ื อหุ ้ น จึ งถื อเป็ นหน้าที่ ที่ ต้องเข้าร่ วมประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ มีโอกาสได้ซกั ถามปั ญหาที่เกี่ยวกับบริ ษทั
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสาคัญและปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายในฐานะที่เป็ นเจ้าของบริ ษทั อย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดได้รับสิ ทธิ พิเศษเหนือผูถ้ ือหุ น้ รายอื่น ดังนี้
2.1 บริ ษทั ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2.2 บริ ษั ท เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ส่ วนน้ อ ยมี ส่ วนในการสรรหาและแต่ ง ตั้ งกรรมการ
โดยเปิ ดโอกาสให้เสนอชื่อกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจาปี
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2.3 ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่สาคัญของบริ ษทั
เช่น ผลประกอบการของบริ ษทั การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกาหนด
ของ ตลท. หรื อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างเท่าเที ยมและพร้ อมกัน
ซึ่ งบริ ษทั จะเผยแพร่ ข่าวสารในเว็บไซต์ของบริ ษทั และ ตลท.
2.4 บริ ษ ัท อ านวยความสะดวกแก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้าร่ วมประชุ ม ด้ วยตัวเอง สามารถ
มอบอานาจให้ผูอ้ ื่น หรื อกรรมการอิ ส ระเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มเเละลงมติ แทนได้ โดยบริ ษ ทั ได้จดั ท าหนังสื อ
มอบฉัน ทะรู ป แบบที่ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ก าหนดทิศ ทางการลงคะแนนได้ต ามแบบที ่ก ระทรวงพาณิ ช ย์ก าหนด
และจัดส่ งไปพร้ อมกับ หนังสื อนัด ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พร้ อ มทั้ง ข้อมูล ประกอบการประชุ ม ตามวาระต่า งๆ
รวมถึ ง การแจ้ง สิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อ หุ ้น ในการเข้า ประชุ ม และสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบ
2.5 บริ ษ ทั ประกาศกาหนดการประชุ ม และวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษ ทั
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
2.6 ห น ัง สื อ น ัด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เอ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม จ ดั ท า เป็ น ภ าษ าไ ท ย
และภาษาอัง กฤษเพื่ ออ านวยความสะดวกแก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นต่ างชาติ นอกจากนี้ ผูถ้ ื อหุ ้ นยังสามารถดาวน์ โหลด
(Download) หนังสื อนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหนังสื อมอบฉันทะ จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
ที่ www.dusit.com
2.7 บริ ษ ทั ก าหนดนโยบายให้ก รรมการและผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง แจ้ง ต่ อ คณะกรรมการ
หรื อ ผู ท้ ี ่ ค ณะกรรมการมอบหมายเกี ่ ย วกับ การซื ้ อ ขายหุ ้น ของบริ ษ ทั อย่า งน้ อ ย 1 วัน ล่ ว งหน้ า ก่ อ น
ทาการซื้ อขาย
3) การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ัทให้ความส าคัญต่ อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม ทั้งภายในเเละภายนอก เพื่ อให้ ได้รับการปฏิ บ ตั ิ ตาม
ความเหมาะสมและเสมอภาค โดยบริ ษทั ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยได้รับการดู แลอย่างดี เพราะบริ ษทั ตระหนักถึ งแรงสนับสนุ นจากผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยต่ างๆ
ที่ จะสร้ างความสามารถในการแข่ งขันและสร้ างก าไรให้ก ับบริ ษ ัท ซึ่ งถื อเป็ นเป้ าหมายในระยะยาวของบริ ษ ัท
โดยบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ แยกได้ ดังนี้
3.1 พนักงาน
- ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างสม่าเสมอ
- จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่ น ประกันสุ ขภาพ กองทุนสารองเลี้ยงชี พ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตาม
ที่กฎหมายกาหนด
- สนั บสนุ นและส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ และความก้าวหน้ าให้ ก ับพนั กงานทุ กระดับอย่ างทั่วถึ ง
และต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
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- ให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสาเร็ จของบริ ษทั
- จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู ้ความสามารถกับบุคลากรในองค์กร
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
และต้องสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้น เช่ น ความสามารถในการทากาไรใน
แต่ละปี และระยะยาว เช่นการวัดผลการปฏิบตั ิงานตาม KPI
3.2 ลูกค้ า
- ปฏิบตั ิต่อลูกค้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
- รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพัฒนาการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าแบบยัง่ ยืน
- รับข้อเสนอแนะและ/หรื อรับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าและนามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
- ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกค้า
- ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
- รักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นาข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3.3 คู่แข่ ง
- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
- ไม่ใช้วธิ ี ไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง
3.4 คู่ค้า
- ดาเนินธุ รกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี อนั ดีงาม
- ปฏิบตั ิตามสัญญา เงื่อนไข หรื อข้อตกลงต่างๆ
- ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม
- กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลื อกคู่คา้ โดยพิจารณาจากความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จ สถานะทางการเงิ นมัน่ คง
ไม่ มี ประวัติการละทิ้ งงาน มี ความสามารถในการส่ งมอบงานและสิ นค้าตามก าหนด คุ ณภาพของงาน
และสิ นค้าได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด
3.5 เจ้ าหนี้
- ปฏิบตั ิตามสัญญา เงื่อนไข หรื อข้อตกลงต่างๆ
- ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม
- ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต
3.6 สั งคม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
- เข้าร่ วมกิจกรรมกับโครงการต่างๆ ที่เป็ นการสรรสร้างส่ งเสริ มและพัฒนาความเป็ นอยูข่ องสังคมหรื อชุ มชน
- สนั บ สนุ นให้ ความช่ วยเหลื อและร่ วมมื อกั บ รั ฐ และชุ มชนในกิ จกรรมของชุ มชน สั งคม
และสถาบันการศึกษา
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ส่ งเสริ มให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
จัดให้พนักงานมีกิจกรรมหรื อเข้าร่ วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
สนับสนุนและให้ความร่ วมมือในโครงการต่างๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากร วัสดุ หรื ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
ควบคุม ดูแลวัสดุและอุปกรณ์ให้อยูใ่ นมาตรฐานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
3.7 สิ ทธิมนุษยชน
- มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายทรั พย์สิ นทางปั ญญาและไม่ ล่วงละเมิ ดทรั พย์สิ นทางปั ญญาของผูอ้ ื่ นทุ กประเภท
รวมถึงสิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้าและลิขสิ ทธิ์
- ไม่ สนับสนุ นให้พนักงานของบริ ษ ทั นาทรั พย์สิ นทางปั ญญาของผูอ้ ื่ นไปท าซ้ า ดัดแปลง หรื อกระท า
การใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น
3.9 การต่ อต้ านการทุจริตและห้ ามจ่ ายสิ นบน
- สนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
- ไม่เรี ยกหรื อรับเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจ เว้นแต่เป็ นการรับอันเนื่องจาก
การให้ตามประเพณี นิยม โดยต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบและปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั
3.10 คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจทาให้
เกิ ดความเสี ยหายต่อบริ ษ ทั โดยให้ทาเป็ นหนังสื อถึ งผูบ้ ริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน หรื อกรรมการตรวจสอบ
และมีนโยบายในการปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทาผิด
4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษ ัท ตระหนั ก ดี ว่ า ข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ทั้ งที่ เกี่ ย วกั บ การเงิ น และที่ ไ ม่ ใช่ ก ารเงิ น ล้ วนมี ผ ลต่ อ
การตัดสิ นใจของผูล้ งทุ น และผูท้ ี่ มี ส่ วนได้เสี ย ของบริ ษ ัท จึ งได้ก าหนดให้ ฝ่ ายบริ หารเปิ ดเผยข้อมู ล ให้
ครบถ้วนถูกต้อง โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลาเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูถ้ ือหุ น้ สามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณา
ได้ทนั สถานการณ์ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัดมาโดยตลอด
ดังนี้
4.1 บริ ษทั มีการเปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ อย่างโปร่ งใส
4.2 รายงานประจาปี ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้
- ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
- ลักษณะการประกอบธุ รกิจและภาวะการแข่งขัน
- ความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
-
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ประวัติของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
การระบุวา่ กรรมการรายใดเป็ นกรรมการอิสระ
การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
การเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล
การเปิ ดเผยจานวนครั้งของการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
4.3 บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน โดยระบุชื่อของบุคคล
ที่ มี ก ารท ารายการระหว่า งกัน ความสั ม พัน ธ์ ลัก ษณะของรายการ เงื่ อ นไข นโยบายราคา และมู ล ค่ า
ของรายการ นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรื อขออนุ มตั ิ
จากผูถ้ ื อหุ ้นตามข้อกาหนดของ ตลท. บริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้
ผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะทารายการ
4.4 บริ ษ ัท ก าหนดให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารรายงานการถื อ ครอง และ/หรื อ เปลี่ ย นแปลง
หลัก ทรั พ ย์ต่ อ กลต. ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
(ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551)
4.5 บริ ษทั กาหนดให้กรรมการต้องรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้ที่ประชุ มคณะกรรมการ
ทราบเป็ นประจาทุกปี
4.6 หากบริ ษทั มีขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ อันเกี่ ยวเนื่ องกับกิ จการของบริ ษทั เช่ น การเข้าทารายการ
ใดๆ หรื อมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้น และผูถ้ ือหุ ้นควรจะรับทราบ แม้วา่ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอมติจากที่ประชุ ม
ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อกฎหมายไม่ ไ ด้บ ังคับ ให้ เปิ ดเผย บริ ษ ัท จะเปิ ดเผยข้อมู ล นั้น ให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น หรื อนัก ลงทุ นอื่ น ๆ
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อ ตลท.
4.7 บริ ษ ทั ได้ว่าจ้างผูส้ อบบัญ ชี ที่ มีความเป็ นอิ สระและมี ความน่ าเชื่ อถื อ และเป็ นผูส้ อบบัญ ชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.
4.8 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
บริ ษทั จึงจัดไห้มีการสื่ อสารข้อมูลของบริ ษทั ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- รายงานประจาปี
- เว็บไซต์ของบริ ษทั
- การพบปะกับนักวิเคราะห์
- การจัดทาจดหมายข่าวที่นาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริ ษทั
- เว็บไซต์ของ ตลท.
4.9 บริ ษทั มีเว็บไซต์ www.dusit.com ที่นาเสนอข้อมูลที่ทนั เหตุการณ์เกี่ยวกับบริ ษทั
4.10 ในส่ วนของงานนักลงทุ นสัมพันธ์ น้ นั บริ ษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(CFO) ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายของบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง การวางแผนดาเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์กร
บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายและความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ ดังนี้
5.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
5.2 คณะกรรมการจัดให้ มี นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิ จ และจรรยาบรรณส าหรั บกรรมการ ผู้บริ หาร
และ พนักงานของบริ ษทั และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการเป็ นผู้พิ จ ารณา ทบทวน และอนุ ม ัติ วิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ กลยุ ท ธ์ เป้ าหมาย
แผนธุ รกิ จ การลงทุน และงบประมาณของบริ ษทั ทุกปี ตามที่ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่มและฝ่ ายจัดการ
เสนอมา ตลอดจนก ากั บ ดู แ ลและติ ด ตามให้ ฝ่ ายจั ด การด าเนิ นงานให้ เป็ นไปตามที่ ไ ด้ อ นุ มั ติ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อให้บริ ษทั มีกาไร และผลตอบแทนสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้
5.4 คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ อนุ กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่ อสารบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงานของบริ ษทั
5.5 คณะกรรมการเป็ นผู ้ก ากับ ดู แลให้ ป ระธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ หารกลุ่ ม ด าเนิ นการตามนโยบาย
และข้อบังคับที่กาหนดไว้
5.6 คณ ะกรรมการก าหนดนโยบายให้ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นด ารงต าแหน่ งกรรมการ
ในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั
5.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นไม่เกิน 2 บริ ษทั และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้ ต้องไม่ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั และได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ข้อกาหนดข้างต้นยกเว้นการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย
5.8 คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากั ด จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ งของกรรมการ
ไว้คราวละไม่เกิ น 3 ปี เมื่อครบกาหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่ อต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อ
หุ น้ พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อเนื่ องได้
5.9 คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ก ากับ ดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษ ัท เป็ นไปโดยถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของ กลต. และ ตลท.
5.10 คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงิ นที่ป รากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่รับ รอง
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ทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ ดีที่ สุ ดในการจัดท า รวมทั้งมี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ส าคัญ อย่างเพี ย งพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.11 คณะกรรมการก าหนดให้ ป ระธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม ต้อ งรายงานผลการด าเนิ น งาน
ที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการดาเนินงาน
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ว างไว้ รวมถึ ง การรายงานทางการเงิ น และความคื บ หน้ า ของการด าเนิ น ง าน
ในด้านต่างๆ
5.12 คณะกรรมการให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในทั้ง ในระดับ บริ ห ารและระดับ
ปฏิ บตั ิงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยกาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิ บ ตั ิหน้าที่ ไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุ มดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสมและให้ม นั่ ใจว่าการบันทึ ก ข้อมู ล ทางการบัญ ชี มี ค วามถู ก ต้อง ครบถ้วน และเพี ยงพอ
ที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุด อ่อนเพื่อป้ องกันการทุจริ ตหรื อการดาเนิ นการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสาคัญ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานและกิจกรรมทางการเงินสาคัญของบริ ษทั
ว่าได้ดาเนิ นตามแนวทางที่ กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งตรวจสอบการบริ หาร (Management Audit)
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั (Compliance Control)
5.13 คณะกรรมการก าหนดให้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เเละจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
5.14 คณะกรรมการจัด ให้ มี ก ารปฐมนิ เทศกรรมการเข้า ใหม่ โดยคณะกรรมการได้ใ ห้ ข ้อ มู ล
ของบริ ษทั กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
5.15 กรรมการบริ ษทั ควรเข้าร่ วมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
5.16 คณะกรรมการสนับ สนุ น กรรมการให้ เข้า อบรมหลัก สู ต รหรื อ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนา
ที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
5.17 คณะกรรมการกาหนดตารางการประชุ มล่วงหน้าทุ กปี โดยจัดให้มีการประชุ มมากกว่า 6 ครั้ ง
ต่อปี ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริ ษทั จะส่ งรายงานผลการดาเนิ นงานให้คณะกรรมการทราบ
ในเดื อนที่ ไ ม่ไ ด้ม ีก ารประชุ ม เพื ่อ ให้ค ณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุ ม และดูแ ลการปฏิ บ ตั ิง าน
ของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
กรรมการต้อ งเข้า ร่ วมประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั อย่า งสม่ า เสมอ เพื่อรับ ทราบและพิจ ารณา
อนุ ม ตั ิเรื่ องที่ ป ระธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม และฝ่ ายบริ หารเสนอ โดยมี การก าหนดวาระชัดเจนล่ วงหน้ า
หากมีวาระพิจารณาเรื่ องพิเศษ นอกเหนื อจากที่กาหนดล่วงหน้าจะเรี ย กประชุ ม เป็ นครั้ ง ๆ ไป เลขานุ ก าร
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
98

แบบ 56-1

บริ ษ ทั จะจัดส่ ง หนัง สื อนัดประชุ ม พร้ อมวาระการประชุ ม ล่วงหน้าก่อนวัน ประชุ ม คณะกรรมการอย่า ง
น้อย 5 วันทาการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุ ม
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุ ม โดยเสนอให้ที่ประชุ ม
คณะกรรมการรับรองในวาระแรกของการประชุ มครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถู ก ต้อ ง ทั้ งนี้ กรรมการบริ ษั ท สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายงานการประชุ ม
ให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุ มที่ ได้รั บการรั บรองแล้วจะถู กจัดเก็ บไว้อย่ างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสาร
ชั้นความลับของบริ ษทั ณ สานักงานเลขานุการบริ ษทั
5.18 กรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หารได้มี การประชุ ม ระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ ออภิ ป ราย
ปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วย
5.19 คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อปรับใช้ท้ งั องค์กร และจัดทาคู่มือ
การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานนาไปใช้เป็ นเเนวทางในการจัดการบริ หารความเสี่ ยง
5.20 คณะกรรมการดู แ ลอย่างรอบคอบเมื่ อเกิ ด รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
และรายการเกี่ ย วโยงกัน เกิ ด ขึ้ น โดยจะพิ จ ารณาความเหมาะสมอย่า งรอบคอบทุ ก ครั้ ง และหากต้อ ง
มี ก ารลงคะแนนเสี ย งในวาระนั้น ๆ กรรมการที่ มี ส่ ว นได้เสี ย จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งรวมทั้ง ปฏิ บ ัติ ต าม
หลัก เกณฑ์ ข อง กลต. และตลท. และเปิ ดเผยรายละเอี ย ด มู ล ค่ า รายการ คู่ สั ญ ญา เหตุ ผ ล ความจ าเป็ น
ไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
5.21 ในการดู แลเรื่ องการใช้ข ้อมู ลภายใน ห้ามไม่ ให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ ทราบ
ข้อมูลภายใน นาข้อมูลดังกล่ าวไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อบุ คคลที่ ไม่มีหน้าที่ ไม่เกี่ ยวข้อง และห้าม
ท าการซื้ อ ขายหลักทรั พย์โดยใช้ประโยชน์ จากข้อมู ลภายในของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อย รวมถึ งไม่ ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ เเละห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
5.22 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของของตนเอง
และบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) เป็ นประจาทุกปี และ/หรื อ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
5.23 คณะกรรมการมี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่า งคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการไว้ชดั เจน
5.24 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจาปี ของตนเองเป็ นประจาทุ กปี ในเดื อนธันวาคม
และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ใ นปี ถัด ไปตามแนวทางของ ตลท. เพื่ อให้
คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
5.25 คณะกรรมการมี ก ารประเมิ น ผลงานประจ าปี ของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร กลุ่ ม
ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
5.26 คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา มี ห น้าที่ พิ จารณาโครงสร้ างและองค์ป ระกอบ
ของคณะกรรมการบริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่อย พิ จารณารายชื่ อและคุ ณสมบัติ ผูเ้ หมาะสมที่ จะด ารงต าแหน่ ง
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กรรมการและกรรมการของบริ ษ ทั ย่อ ย ทั้ ง นี้ โครงสร้ า งคณะกรรมการต้อ งมี ค วามหลากหลาย
ทางด้านทัก ษะ วิช าชี พ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็ นต้น รวมทั้ง ทาหน้าที่ ค ดั เลื อกและเสนอชื่ อ
บุ ค คลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ เพื่อดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั
มีผบู้ ริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสื บทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมี หน้าที่ จดั ท า Board Skill Matrix เพื่ อกาหนด
คุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุ รกิจโรงแรม ด้านบัญชี
การเงิ น ด้า นการลงทุ น ในต่ า งประเทศ และด้านกฎหมาย โดยพิ จ ารณาจากทัก ษะที่ จาเป็ นที่ ย งั ขาดอยู่
ในคณะกรรมการ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการด าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัท และใช้ ฐานข้อมู ลกรรมการ
(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
5.27 ประธานกรรมการของบริ ษ ัท เป็ นกรรมการอิ ส ระ และมิ ไ ด้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ าที่ เป็ นผู้บ ริ ห าร
หรื อพนักงานประจาของบริ ษทั
5.28 ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม โดยมีบทบาท อานาจ
และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการบริ หารและการกากับดูแลกิจการ
5.29 คณะกรรมการกาหนดนิ ยามความเป็ นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กลต. และเปิ ดเผย
ไว้ให้เป็ นที่ทราบไว้ในรายงานประจาปี
5.30 คณะกรรมการกาหนดนโยบายการถ่วงดุลอานาจของกรรมการ ดังนี้
- คณะกรรมการต้ อ งประกอบไปด้ ว ยกรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นผู ้บ ริ ห ารไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
5.31 คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับ ดู แ ลให้ มี ร ะบบ
ที่ สนับสนุ นต่อต้านการคอร์ รัปชั่น เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารให้ความสาคัญกับการต่อต้าน
การคอร์ รัปชัน่
5.32 คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่ อช่ วยในการกากับ ดู แลกิ จการของบริ ษ ทั
ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบมี จานวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ
1 คน ทุ ก คนต้อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระและได้รับ การแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษ ัท มี คุ ณ สมบัติ ต าม
ที่ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ก าหนด อย่างน้อย 1 คนต้องมี ความรู้
ด้า นบัญ ชี แ ละประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จ ะท าหน้ า ที่ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น
มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
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2) ให้ กรรมการตรวจสอบมี วาระการด ารงต าแหน่ ง 3 ปี อยู่ ในต าแหน่ งได้ ไม่ เกิ น 3 วาระ เว้นแต่
คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
3) มีการเปิ ดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
4) ให้มีการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปี ละ 4 ครั้ง และเปิ ดเผยจานวนครั้งของการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจาปี
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ:
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า งและพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บ ั ติ ตามกฎหมายว่ าด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
และเสนอค่ าตอบแทนผู ้สอบบัญชี ของบริ ษ ัท รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผู ้สอบบัญชี โดยไม่ มี ฝ่ ายบริ หาร
เข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่ าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั
6. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
7. สอบทานให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
9. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษ ทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
9.3 ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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9.6 จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละคน
9.7 ความเห็ นหรื อข้อสั งเกต โดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บ ัติ หน้าที่ ตามกฎบัตร
(Charter)
9.8 รายการอื่นที่เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. ปฏิ บ ัติการอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษ ทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
11. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
11.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11.2 การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
11.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาตามวรรคหนึ่ งต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
12. ในกรณี ที่ ผูส้ อบบัญชี พบพฤติ การณ์ อนั ควรสงสั ยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุ คคลซึ่ งรั บผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริ ษทั ได้กระทาความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ทราบและเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชกั ช้า และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผูส้ อบบัญชี ทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี ถึงพฤติ การณ์ อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้ง
ดังกล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับพฤติการณ์ น้ ัน ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุ น
ประกาศกาหนด
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1) บริ ษทั กาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
เป็ นส่ วนใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1 คนเป็ นกรรมการอิสระ
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กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
เพื่อนามาปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความคิดเห็ น รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
2) ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมี วาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี อยู่ในตาแหน่ งได้
ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
3) ให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครั้ง และเปิ ดเผยจานวนครั้ง
ของการประชุ มคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ไว้ในรายงานประจาปี
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ:
1. เสนอนโยบายและวิ ธี การ การจ่ ายค่ าตอบแทนแก่ คณะกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษ ัท
และบริ ษทั ย่อยที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง ทั้งที่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม ทั้งที่เป็ นตัวเงิ น
และไม่เ ป็ นต วั เงิ น โดยให้ส อดคล้อ งก บั ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั ก่อ นน าเสนอขออนุ ม ัติ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษ ัท รวมทั้งคณะจัดการของบริ ษ ัทอย่างสม่ าเสมอ โดยเปรี ยบเที ยบกับบริ ษ ัทชั้นน าอื่ นๆที่ ประกอบธุ รกิ จ
อย่างเดียวกันเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริ หารงานให้เจริ ญก้าวหน้า
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
1) บริ ษ ัท ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหาอย่างน้อ ย 3 คน ประกอบด้ว ย
กรรมการอิ ส ระเป็ นส่ วนใหญ่ และได้รับ การแต่ งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษ ัท มี ป ระธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน เป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาต้องมี ความรู้ เรื่ องบรรษัทภิ บาล สามารถปฏิ บ ัติ หน้าที่ และแสดง
ความคิดเห็ น รวมทั้งรายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็ นกลางในการ
สรรหา และคัดเลื อกบุ คคลผูท้ ี่สมควรได้รับการเสนอชื่ อให้มาดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ทดแทนกรรมการ
ที่หมดวาระหรื อกรณี อื่นๆ
2) ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี อยู่ในตาแหน่ ง
ได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
3) ให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครั้ง และเปิ ดเผยจานวนครั้ง
ของการประชุ มคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาและการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาไว้ในรายงานประจาปี
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หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ:
1. กากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้อง
กับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิ บตั ิงานตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีให้ทนั สมัยอย่างสม่าเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดาเนิ นงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผทู ้ ี่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
6. พิจารณากลัน่ กรองผูท้ ี่เหมาะสมที่ จะดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่ม และจัดทา
แผนในการสื บทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุ กรรมการชุ ดต่างๆ
เป็ นประจา เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง แผนกบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ งประกอบด้ว ย
ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ หารกลุ่ ม และผู้บ ริ หารระดับ สู งจากฝ่ ายปฏิ บ ัติ การ 1 ท่ าน ฝ่ ายการศึ ก ษา 1 ท่ าน
และสานักงานส่ วนกลาง 2 ท่ าน เพื่อทาหน้าที่ บริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยการ
พิ จารณาปั จจัยความเสี่ ยงทั้งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิ บ ัติงาน (Operation Risks) ด้านการเงิ น
(Financial Risks) และด้านทางการปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งนี้ แผนกบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่
จัดทารายงานการบริ หารความเสี่ ยง และนาเสนอผลความคืบหน้าการบริ หารความเสี่ ยงต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
นอกจากนี้ แผนกบริ หารความเสี่ ยงได้จดั ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน
ในโรงแรมทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการแต่ งตั้งเลขานุ การบริ ษ ทั ตั้งแต่ วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2551 ซึ่ งมี หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการจัดทาและเก็บรั กษาเอกสารต่ างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ดาเนิ นการอื่ นๆ ตามที่ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด และพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
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จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่ งใส ความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต คุ ณธรรมและจริ ยธรรม ความมุ่ งมัน่ เพื่ อความเจริ ญเติ บโต และความมั่นคงของกิ จการ การมี ส่ วนร่ วม
การท างานเป็ นที ม ความรั บผิดชอบต่ อสั งคมส่ วนรวม บริ ษ ัท ดุ สิ ตธานี จากัด (มหาชน) จึ งก าหนดจริ ยธรรม
ทางธุ รกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
จริยธรรมทางธุรกิจ
1. ดาเนิ นธุ รกิ จโดยค านึ งถึ งประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ความโปร่ งใสโดยยึดมัน่ ในความรั บผิดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ ผูล้ งทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตมัน่ คง
2. ปรั บปรุ งการบริ หารจัดการกระบวนการ และการปฏิ บ ัติ ต่ างๆ ให้ ดี ยิ่ งขึ้ นอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
3. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน
4. รับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสิ่ งแวดล้อม และการสนับสนุ นการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนโดยเข้าไปมี ส่วนร่ วม
ตามสถานภาพของบริ ษทั
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
1. ความรับผิดชอบต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3 ปฏิ บ ัติ ตามข้อพึ งปฏิ บ ัติ ที่ ดี ส าหรั บกรรมการบริ ษ ัทจดทะเบี ยน และแนวปฏิ บ ัติ ที่ เกี่ ยวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 ปฏิ บตั ิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุ จริ ต มีคุณธรรม มีความระมัดระวัง เพื่ อประโยชน์
ของบริ ษทั
1.5 ไม่ แสวงหาประโยชน์ อนั มิ ชอบจากการปฏิ บ ัติหน้าที่ เพื่ อประโยชน์ ของตนเอง และไม่ กระท า
การใดๆ ที่จะนาความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงมาสู่ บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
1.6 ใฝ่ หาความรู ้ ในธุ รกิ จของบริ ษทั รวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบี ยบ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องที่มีผล
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
2. ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความยุติธรรม และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2.2 รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2.3 กากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้
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2.4 ก ากับดู แลให้ บริ ษ ัทเปิ ดเผยข้อมู ลและน าเสนอข้อมู ลที่ ส าคัญของบริ ษ ัทและการปฏิ บ ัติอื่ นๆ
อย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา
3. ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
3.1 กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3.2 กากับดูแลให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีต่อลูกค้า และพนักงาน
3.3 กากับดูแลและส่ งเสริ มให้บริ ษทั ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการค้า และการแข่งขันที่ดีอย่างเป็ นธรรม
3.4 ไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ต รวมทั้งไม่สนับสนุ นให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
เพื่อเป็ นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้อง
3.5 สนับสนุนให้มีระบบหรื อกระบวนการร้องเรี ยนต่างๆเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อได้
3.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ ยวกับด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม หรื อ
ข้อกาหนดต่างๆ
3.7 ให้ ความช่ วยเหลื อและร่ วมมื อกับรั ฐและชุ มชน ในกิ จกรรมของสั งคมชุ มชน สิ่ งแวดล้ อม
สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่บริ ษทั ตั้งอยู่
3.8 สร้ างจิตสานึ กให้พนักงานของบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจกับสังคมชุมชนในบริ เวณที่บริ ษทั ตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างกัน
3.9 ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
3.10 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
4. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
4.1 ดู แลและควบคุ มข้อมู ลภายในของบริ ษ ัท และไม่ เปิ ดเผยข้อมู ลอันเป็ นความลับของบริ ษ ัทต่ อ
บุคคลภายนอก
4.2 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและโปร่ งใส ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนด
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและพวกพ้องจากตาแหน่ งหน้าที่ และข้อมู ลอันเป็ นความลับ
ของบริ ษทั
4.4 ระมัดระวังในการทารายการระหว่างกันในกลุ่มบริ ษทั โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นสาคัญ และต้องไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริ ษทั กรณี เข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยง
ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
4.5 กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับรายการที่ขดั แย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาตัดสิ นใจ และต้องออกจากที่ประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเรื่ องดังกล่าว
4.6 ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั เว้นแต่จะได้รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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จรรยาบรรณของผู้บริหาร
1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจในการดาเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริ สุทธิ์
(good faith) และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
1.3 ไม่บริ หารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรื อขาดความยั้งคิด
1.4. เอาใจใส่ จริ งจังและเคร่ งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนา
องค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
1.5 ปฏิ บ ัติ หน้ าที่ โดยการประยุ กต์ ความรู ้ และทักษะการบริ หารจัดการอย่ างเต็ มความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั
1.6 จัดการดูแลป้ องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั เสื่ อมค่าผิดปกติหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
1.7 รายงานสถานะและผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท อย่ างครบถ้ วนถู ก ต้ องตามความจริ งต่ อ
คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
1.8 ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง และผูอ้ ื่น
1.9 แจ้งให้ ผู ้ถื อหุ ้ นทุ กรายทราบอย่างเท่ าเที ยมกันถึ งแนวโน้ ม (prospect) ในอนาคตขององค์กร
ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ซึ่ งจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
1.10 ไม่ดาเนิ นการใดๆในลักษณะซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั โดยมิได้แจ้ง
ให้บริ ษทั ทราบ
1.11 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
1.12 ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้ า
2.1 สนองความต้องการของลูกค้า / ผูบ้ ริ โภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริ การที่ดีเลิศ
2.2 กาหนดระดับคุณภาพของสิ นค้าและการบริ การให้เป็ นที่ยอมรับได้แก่ลูกค้า
2.3 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเช่ นการโฆษณาประชาสั มพันธ์ เกี่ ยวกับสิ นค้า และบริ การอย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็ นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
2.4 ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้ขอ้ กาหนดอันเหมาะสม
2.5 ไม่ส่งมอบสิ นค้าและการบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆที่รู้วา่ สิ นค้าและบริ การนั้นๆ มีขอ้ บกพร่ องเสี ยหาย
หรื ออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานตกถึงมือลูกค้า
2.6 จัดระบบการบริ ก ารลู กค้ า ให้ ลู ก ค้ าสามารถร้ องเรี ยนความไม่ พ อใจในสิ นค้ าและบริ การ
ได้โดยสะดวก และกาหนดให้มีการดาเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
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2.7 พยายามบริ หารต้นทุนการผลิตให้ต่าสุ ดแต่ยงั คงรักษาคุณภาพของสิ นค้าและบริ การที่ได้มาตรฐาน
ตลอดเวลา
2.8 รักษาความลับของลู กค้าอย่างจริ งจังและสม่ าเสมอ รวมถึ งไม่ นามาใช้เพื่ อประโยชน์ ของตนเอง
และผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ
2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็ นการให้บริ การต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2.10 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อสัญญาต่างๆ ที่มีกบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
2.11 หากมีกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาและป้ องกันความเสี ยหาย
2.12 จัดให้มีระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่นระบบป้ องกันอัคคีภยั ป้ องกันการถูกโจรกรรม
2.13 ไม่ควรค้ากาไรเกิ นควรเมื่อเปรี ยบเที ยบกับคุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ และไม่กาหนดเงื่ อนไข
การค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน
3.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แต่ละคน
3.2 ส่ งเสริ มพัฒนา และเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า และความมัน่ คง
ในอาชีพ
3.3 ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของพนักงานในการกาหนดทิ ศทางการท างาน และการแก้ไขปั ญหาของ
บริ ษทั
3.4 ดู แลรั กษาสภาพสิ่ งแวดล้อมในการท างานให้ มี ความปลอดภัยต่ อชี วิต สุ ขภาพอนามัย และ
การกระทาด้วยความสุ จริ ต
3.5 การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรมและกระทา
ด้วยความสุ จริ ต
3.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
3.7 บริ หารงานพนักงานโดยหลี กเลี่ ยงการกระทาใดๆโดยไม่เป็ นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพการงานของพนักงาน
3.8 ปฏิ บ ตั ิ ต่อพนักงานบนพื้ นฐานของศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ และให้ความเคารพต่อสิ ทธิ หน้าที่
ส่ วนบุคคล
4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี้
4.1 ปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงที่ มี ต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุ ประสงค์การใช้เงิ น
การชาระคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ กรณี ที่จะไม่สามารถ
ปฏิ บ ัติ ได้ ต้องรี บเจรจากับคู่ ค ้าและเจ้าหนี้ เป็ นการล่ วงหน้ า เพื่ อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้ องกันไม่ ให้
เกิดความเสี ยหาย
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4.2 ให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
4.3 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ ไม่สุจริ ตในการค้ากับลูกค้าหรื อเจ้าหนี้ ถ้าหากว่า
มีขอ้ มูลว่า มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดย
ยุติธรรมและรวดเร็ ว
4.4 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้ อย่างสม่าเสมอ
5. ความรับผิดชอบต่ อการแข่ งขันทางการค้ า
5.1 แข่งขันทางการค้าขายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสมผิด
กฎหมาย
5.3 ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรื อกระทาการใดๆโดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม
6.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม
6.2 คืนผลกาไรส่ วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่าเสมอ
6.3 ไม่กระทาการใดๆที่จะมีผลเสี ยหายต่อชื่อเสี ยงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.4 ไม่กระทาการใดๆที่ช่วยเหลือและสนับสนุน หรื อยอมเป็ นเครื่ องมือที่จะทาให้เกิดการหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ
6.5 ปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ องและจริ งจัง
6.6 ปฏิ บ ตั ิ หรื อควบคุ มให้มี การปฏิ บ ัติอย่างเคร่ งครั ดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบี ยบ
ที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
6.7 ไม่นาเงินของผูถ้ ือหุ น้ ไปสนับสนุนทางการเมือง
จรรยาบรรณของพนักงาน
ความรับผิดชอบของพนักงานต่ อบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความมัน่ คงของ
บริ ษทั และตัวพนักงานเอง
2. ร่ วมกันรั กษาและสร้ างสรรค์ให้ เกิ ดความสามัคคี และความเป็ นน้ าหนึ่ งเดี ยวกันในหมู่ พนักงาน
ร่ วมกันทางานและแก้ไขปั ญหาเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เอาใจใส่ และปฏิบตั ิหน้าที่การงานของบริ ษทั ด้วยความเสี ยสละ อดทน เพื่อสร้างบริ ษทั ให้มีคุณภาพ
มีประสิ ทธิ ภาพ มีกาไรและพัฒนาบริ ษทั ไปสู่ ความเป็ นเลิศ
4. ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดและบารุ งรักษาไม่ให้เสื่ อมค่าปกติหรื อสู ญหาย
รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
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6. ร่ วมมือและช่วยเหลือในการทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และเคารพในสิ ทธิ
ของพนักงานอื่นที่ร่วมบริ ษทั เดียวกัน
7. เอาใจใส่ และช่ วยเหลื อดาเนิ นการใดๆที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการทางาน
ให้มีความสะอาดปลอดภัย และน่ารื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
8. ให้ความรู ้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทางานแก่ ผรู ้ ่ วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้ าหมายของบริ ษทั
เป็ นสาคัญ
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่ งความจริ งและไม่เป็ นธรรม
10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูบ้ ริ หาร หากพบว่ามีการกระทาใดๆในบริ ษทั โดยมิชอบหรื อผิดกฎหมาย
11. ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
12. ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยง
13. เอาใจใส่ จริ งจังและเคร่ งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนา
องค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
14. ไม่ รั บของขวัญ เว้นแต่ เป็ นการรั บอันเนื่ องจากการให้ ตามประเพณี นิ ยม โดยต้องรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบและปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั
ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริ ษทั ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
การตัดสิ นใจของผูล้ งทุน และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จึงได้กาหนดให้ฝ่ายบริ หารเปิ ดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน
ถูกต้อง โปร่ งใส เเละทัว่ ถึง ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดมาโดยตลอด
ในส่ วนของงานนักลงทุ นสั มพันธ์ น้ ัน บริ ษ ัทได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายการเงิ น (CFO) ท าหน้าที่
ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ผูส้ นใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เเห่ งประเทศไทยที่ www.set.or.th เเละของ
บริ ษทั ที่ www.dusit.com/investor
กรณี ที่นกั ลงทุนเเละผูเ้ กี่ ยวข้องมีขอ้ สงสัยเเละต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังหน่ วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข +66 2 200 9999 ต่อ 3671 หรื ออีเมลล์: ircontact@dusit.com
9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริษัท
โครงสร้ างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั เเละคณะกรรมการชุ ดย่อย จานวน 4 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
คณะกรรมการบริ หาร โดยมี ป ระธานเจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่ ม เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษ ทั บริ หารจัดการผ่าน
คณะผูบ้ ริ หาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 12 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
หน้ าทีเ่ เละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. อนุมตั ิแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
2. ประเมินผลงานประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
3. อนุมตั ิโครงสร้างและการบริ หารงานของกลุ่มบริ ษทั
4. อนุ มตั ิวสิ ัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ การลงทุน และงบประมาณประจาปี ของ
กลุ่มบริ ษทั และดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามแผนงาน และงบประมาณที่อนุมตั ิไว้
5. ติ ดตามและประเมิ น ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของกลุ่ ม บริ ษ ทั อย่างสม่ าเสมอ รวมถึ งการ
กาหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสื บทอดงาน
6. อนุ มตั ิรายการเกี่ ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และอื่นๆ
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของ กลต. และ ตลท.
7. อนุ มตั ิเรื่ องการก่อหนี้ ภาระผูกพัน และการค้ าประกันของกลุ่มบริ ษทั และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
8. พิจารณาเรื่ องข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 5 ล้านบาท
9. อนุ มตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ในวงเงิ นที่เกิ นกว่าอานาจอนุ มตั ิของ
คณะกรรมการบริ หาร
10. อนุมตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่เกินกว่างบประมาณที่เกินกว่าอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ หาร
11. อนุมตั ิการเช่าและการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี
12. พิ จารณาแต่ งตั้งและก าหนดอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุ ก รรมการชุ ดต่างๆ
กรรมการที่เป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อย และคณะกรรมการบริ หาร
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่ตอ้ งเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ
14. อนุมตั ิเรื่ องที่คณะกรรมการบริ หารนาเสนอตลอดจนเรื่ องที่กฎหมาย หรื อ กลต. หรื อ ตลท. กาหนดให้
ต้องนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
15. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใด ปฏิ บตั ิการอย่างหนึ่ ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบหมายเพื่อให้
บุ ค คลมี อานาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการเห็ นสมควร
ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิ กถอน เปลี่ ยนแปลง หรื อแก้ไขบุ คคลที่ ได้รับ มอบหมายนั้นๆได้เมื่ อ
เห็ นสมควร ยกเว้นรายการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินและรายการเกี่ ยวโยงจะต้องปฏิ บตั ิ ตาม
ประกาศและข้อกาหนดของ กลต. และ ตลท.
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ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งการมอบอานาจนั้น
ต้อ งไม่ เป็ นรายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้ เสี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ อื่ นใดทากับ บริ ษ ทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ รายการที่ เป็ นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิไว้แล้ว
วาระการดารงตาแหน่ ง
เป็ นไปตามข้อบังคับของ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 14 ถึงข้อ 18
การประชุ ม และองค์ ประชุ ม
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั
ในการประชุ มกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุ มเลื อกกรรมการ
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1. มี หน้าที่ ในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั และควบคุมให้การประชุ มดังกล่าว
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้องตามพรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เป็ นผู ้ลงคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ ที่ ประชุ มคณะกรรมการและที่ ประชุ มผู ้ถื อหุ ้ นของบริ ษ ัทมี
การลงคะแนนเสี ยง และมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
คณะกรรมการตรวจสอบ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และที่ปรึ กษา 1 ท่าน
รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม (ครั้ง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3/3
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ * กรรมการตรวจสอบ
3/3
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
3/3
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า **
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ
3/3
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
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รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2559 ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม(ครั้ง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7/7
2. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการตรวจสอบ
6/7
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
7/7
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า **
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ
6/7
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
หมายเหตุ *มติ ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษัทครั้ งที่ 2/2559 ศาสตราจารย์ สรรเสริ ญ ไกรจิ ตติ ได้ ลาออกจากการ
เป็ นกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป และเสนอแต่ งตั้ง ดร.กิ ตติ พงษ์ กิ ตยารั กษ์
เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนโดยมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป
**
มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทครั้ งที่ 6/2558 นายศักดิ์ เกี่ยวการค้ า ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการโดยมีผล
ตั้ งแต่ วันที่ 1 ตุ ลาคม 2558 เป็ นต้ นไป และเสนอแต่ งตั้ ง นายศั กดิ์ เกี่ ยวการค้ า เป็ นที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ
และที่ปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้ นไป
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทุกคน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั และ มีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ด้านบัญชี และประสบการณ์ เพียงพอ
ที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถื อของงบการเงิ น มีเลขานุ การ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่เห็นสมควร
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล และพิ จารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างและพิจารณาความดี ความชอบหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บ ั ติ ตามกฎหมายว่ าด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม
ประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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5. พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่ าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั
6. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
7. สอบทานให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
9. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษ ทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
9.3 ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
9.7 ความเห็ นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ตามกฎบัตร
(Charter)
9.8 รายการอื่นที่เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
11.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11.2 การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
11.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาตามวรรคหนึ่ งต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
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12. ในกรณี ที่ ผูส้ อบบัญชี พบพฤติ การณ์ อนั ควรสงสั ยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุ คคลซึ่ งรั บผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริ ษทั ได้กระทาความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ทราบและเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผูส้ อบบัญชี ทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี ถึงพฤติการณ์ อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้ง
ดังกล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับพฤติการณ์ น้ ัน ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุ น
ประกาศกาหนด
อานาจหน้ าที่
1. สามารถเชิ ญกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่ วย หรื อพนักงานของบริ ษทั หารื อหรื อตอบคาถามคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. สามารถขอค าปรึ กษาจากผู้เชี่ ยวชาญของบริ ษ ัท หรื ออาจจ้างที่ ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ ยวชาญภายนอกได้
หากมีความจาเป็ น
วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี อยูใ่ นตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการ
บริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุด หรื อคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
ด้วยความประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ทาเป็ นหนังสื อยื่นต่อประธานกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้
การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
ในกรณี กรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถู กพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง ให้บริ ษทั แจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที กรรมการตรวจสอบที่ ลาออกหรื อถู กถอดถอนสามารถชี้ แจงถึ งสาเหตุดงั กล่าวให้สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่ ง
ต้องอยูร่ ักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
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ในกรณี ที่ ต าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่ างลง เพราะเหตุ อื่ นนอกจากถึ งคราวที่ ออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษ ทั แต่ งตั้งบุ คคลที่ มี คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่ อให้ กรรมการตรวจสอบ
มีจานวนครบตามกาหนด โดยบุ คคลที่ เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ เหลื ออยู่
ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
การประชุ ม และองค์ ประชุ ม
ให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง
ในการเรี ยกประชุ มกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยค าสั่ งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้ งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่ น้ อยกว่ า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมในเรื่ องต่างๆ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่ งมาประชุ มเลือกกรรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่งเสี ยงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุ มสม่ าเสมอ โดยได้รายงานผลการดาเนิ นงานเป็ นระยะ
และให้ความเห็ นต่อคณะกรรมการเรื่ องความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและค่าตอบแทนของปี 2560
 รายชื่ อคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ ีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน
ศาสตราจารย์หิ รั ญ รดี ศรี และนางปราณี ภาษี ผล เป็ นกรรมการตรวจสอบที่ มี ความรู้ ด้ านบัญ ชี
และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิ นของบริ ษ ัท และเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต มี คุ ณวุฒิ การศึ กษา
การอบรม ประสบการณ์ ท างานของกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และผูม้ ีอานาจควบคุม
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
จัดตั้งขึ้นเมื่ อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่ วนใหญ่ โดยแต่ละท่านมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
รายชื่อและรายละเอียดการเขา้ ร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ดังนี้
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ลาดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม (ครั้ง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ * กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
รายชื่อและรายละเอียดการเขา้ ร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2559ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม (ครั้ง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
-/2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
-/3. นางวรางค์ ไชยวรรณ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
-/โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
หมายเหตุ * มติ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทครั้ งที่ 2/2559 ศาสตราจารย์ สรรเสริ ญ ไกรจิ ตติ ได้ ลาออกจากการ
เป็ นกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนโดยมี ผลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป และเสนอแต่ งตั้ง นางวรางค์
ไชยวรรณ เป็ นกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน แทนโดยมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี ้ ตั้งแต่ วันที่
1 เมษายน 2559-31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทไม่ ได้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
บริ ษทั กาหนดให้มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่ วนใหญ่
และได้รับ การแต่ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษ ทั มี ประธานคณะกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทน 1 คนเป็ น
กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
เพื่อนามาปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความคิดเห็ น รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. เสนอนโยบายและวิธี การ การจ่ ายค่ าตอบแทนแก่ คณะกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษ ัท
และบริ ษทั ย่อยที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง ทั้งที่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิ จารณาค่ าตอบแทนให้ แก่ ป ระธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ น
และไม่ เป็ นตัวเงิ น โดยให้ สอดคล้ องกับผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัทก่ อนน าเสนอขออนุ ม ัติ จาก
คณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
3. พิ จ ารณาทบทวน ศึ ก ษา ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลง และแนวโน้ ม ในเรื่ องผลตอบแทน
ของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งคณะจัดการของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ชั้นนา
อื่นๆที่ประกอบธุ รกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริ หารงานให้เจริ ญก้าวหน้า
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4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอานาจเรี ยกสั่งการให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่ วยงานหรื อพนักงานของบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องมาให้ความเห็ น ร่ วมประชุ มหรื อส่ งเอกสาร
ที่ เห็ นว่าเกี่ ยวข้องจาเป็ น นอกจากนั้นในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พอื่นๆ หากเห็ นว่ามีความจาเป็ น
และเหมาะสมโดยบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี อยูใ่ นตาแหน่งได้ไม่เกิน
3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุด หรื อคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
ด้วยความประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ทาเป็ นหนังสื อยื่นต่อประธานกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ที่ ต าแหน่ งกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนพ้นจากต าแหน่ งทั้งคณะ ให้ กรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนที่พน้ จากตาแหน่ งต้องอยู่รักษาการในตาแหน่ งเพื่อดาเนิ นงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษ ทั แต่งตั้งบุ คคลที่ มี คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน
การประชุ ม และองค์ ประชุ ม
ให้มีการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรื อ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ปี ละ 2 ครั้ง
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ในการเรี ยกประชุ มกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรื อ
เลขานุ การกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนโดยคาสั่ งของประธานคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน แจ้งไปยัง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนจะแจ้งการนัดประชุ ม
โดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่ องต่างๆ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุ มไม่น้อย
กว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม
ในกรณี ที่ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ ง
เสี ยงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขาด
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนได้โดยไม่ถูกจากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จากัด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จัดตั้งขึ้นเมื่ อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ปั จจุบ นั ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเป็ นส่ วนใหญ่ โดยแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
รายชื่ อและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในช่วงเดือนมกราคมถึง
มีนาคม 2559 ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม (ครั้ง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2/2
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ * กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2/2
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2/2
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
รายชื่ อและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในช่วงเดื อนเมษายนถึง
ธันวาคม 2559 ดังนี้
การเข้ าร่ วมประชุ ม (ครั้ง)
ลาดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาเเหน่ ง
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
1/1
2. นางวรางค์ ไชยวรรณ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
1/1
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
1/1
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โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
หมายเหตุ *มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทครั้ งที่ 2/2559 ศาสตราจารย์ สรรเสริ ญ ไกรจิ ตติ ได้ ลาออกจากการ
เป็ นกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาโดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป และเสนอแต่ งตั้ง นางวรางค์
ไชยวรรณ เป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทน โดยมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
บริ ษทั กาหนดให้มีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน โดยกรรมการส่ วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีความรู้เรื่ องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็ นกลางในการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลผูท้ ี่สมควรได้รับการเสนอชื่ อให้มาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ
หรื อกรณี อื่นๆ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ก ากับดู แลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัท การเปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนงานนั กลงทุ นสั มพันธ์ และการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิ บตั ิงานตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีให้ทนั สมัยอย่างสม่าเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดาเนิ นงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผทู้ ี่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
6. พิจารณากลัน่ กรองผูท้ ี่ เหมาะสมที่ จะดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม และจัดทาแผน
ในการสื บทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุ กรรมการชุ ดต่างๆ
เป็ นประจา เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอานาจเรี ยกสั่งการ
ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่ วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องมาให้ความเห็ น ร่ วมประชุ มหรื อส่ งเอกสาร
ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น นอกจากนั้นในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาอาจขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พอื่นๆ หากเห็ นว่ามีความจาเป็ น
และเหมาะสมโดยบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี อยู่ในตาแหน่ งได้
ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุด หรื อคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
ด้วยความประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อประธานกรรมการ
บริ ษทั ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่ พน้ จากตาแหน่ งต้องอยู่รักษาการในตาแหน่ งเพื่อดาเนิ นงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมการบริ ษ ัทแต่ งตั้งบุ คคลที่ มี คุ ณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา เพื่ อให้
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจานวนครบตามกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่ตนแทน
การประชุ ม และองค์ ประชุ ม
ให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรื อประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็ นว่าจาเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครั้ง
ในการเรี ยกประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรื อเลขานุ การกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แจ้งไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนจะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่ องต่างๆ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทั้งหมดที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งจึงจะเป็ น
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องค์ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่ งมาประชุ มเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ ง
เสี ยงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากันให้ประธานในที่ ประชุ มออกเสี ยงเพิ่ มขึ้ นอี กหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขาด
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้โดยไม่ถูกจากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จากัด
คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร โดย
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และนายชนินทธ์ โทณวณิ ก ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.

รายชื่อคณะกรรมการ
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์

ตาเเหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมทั้งสิ้ น 13 ครั้ง
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการเป็ นผู ้แต่ งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งของบริ ษ ัท
จานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อานาจและหน้ าทีข่ องประธานคณะกรรมการบริหาร:
1. กากับดูแลการทางานของคณะกรรมการบริ หาร
2. ให้คาแนะนาฝ่ ายจัดการในการดาเนินธุ รกิจ
3. กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
หน้ าทีเ่ เละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ การลงทุน และงบประมาณประจาปี
ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2. อนุ ม ตั ิ การลงทุ น แผนกาลังคน การจ่ ายโบนัส และการขึ้ นเงิ นเดื อน ภายใต้งบประมาณประจาปี
ที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
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3. พิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
4. อนุ มตั ิแต่งตั้ง ปลด และกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
ลงมา 1 ระดับ
5. อนุมตั ิโครงสร้างและการบริ หารระดับคณะบริ หารลงมา
6. อนุมตั ิโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานและผูบ้ ริ หาร
7. กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมถึ งให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และไม่เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั
8. อนุมตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ในวงเงินที่เกินกว่าอานาจอนุมตั ิของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มของกลุ่มบริ ษทั แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ต้องปฏิบตั ิตามประกาศและข้อกาหนดของ กลต. และ ตลท.
9. อนุ มตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิ นกว่างบประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของวงเงินที่
ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ 30 ล้านบาท แล้วแต่ จานวนใดจะสู งกว่าต่ อการพิ จารณา
ใน 1 รอบการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ต้องปฏิ บตั ิ ตามประกาศและข้อกาหนดของ กลต. และ
ตลท.
10. อนุมตั ิการเช่าและการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่ไม่เป็ นการดาเนิ นงานโดยปกติ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. พ้นจากตาแหน่งกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
2. ยืน่ ใบลาออก
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลง ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกผูซ้ ่ ึ งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ น
กรรมการบริ หารแทน
นอกจากคณะกรรมการบริ หาร บริ ษ ทั ยังได้มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่ อง เพื่ อทาหน้าที่
ในการพิ จารณาเเละจัดการในเรื่ องต่ างๆ ภายในบริ ษ ัทให้ เป็ นไปด้วยความถู กต้อง เหมาะสม มี ประสิ ทธิ ภาพ
เเละประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อบริ ษทั ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการจัดการของกลุ่มปฏิบตั ิการ
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
 คณะกรรมการปรับปรุ งโครงการ
 คณะกรรมการฝ่ ายกฎหมาย
 คณะกรรมการ IT
 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
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รายชื่อประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารกลุ่ม
ที่ ประชุ มคณ ะกรรมการ ครั้ งที่ 5/2558 วั น ที่ 8 กั น ยายน 2558 มี มติ อนุ มั ติ แต่ งตั้ ง
นางศุ ภจี สุ ธรรมพันธุ์ ด ารงต าแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ ม (Group Chief Executive Officer) เพื่ อแทน
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
หน้ าทีเ่ เละความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารกลุ่ม
1. กาหนด วิสัยทัศน์ ภารกิ จ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิ จ การลงทุน และงบประมาณ
ประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
2. ควบคุมดูแลบริ หารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจ าปี ของกลุ่ ม บริ ษ ั ท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้โดยสามารถเพิ่ม Shareholders value ทาให้กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ สู งขึ้น
3. ควบคุมดูแลบริ หารจัดการงานของกลุ่มบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบี ยบ ข้อกาหนด คาสั่ง มติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และ/หรื อ มติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษ ัท ตลอดจนติ ดตามการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการเพื่ อรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการดาเนิ นงานและผลประกอบการของกลุ่ ม บริ ษ ทั ต่อคณะกรรมการบริ ษ ัท
อย่างสม่าเสมอ
4. กาหนดนโยบายการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริ ษทั และสนับสนุนการดาเนินงาน
ในทุ ก หน่ ว ยงานของกลุ่ ม บริ ษ ั ท เพื่ อ ให้ ส ามารถพั ฒ นา และใช้ ศ ัก ยภาพที่ มี อ ยู่ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิ ทธิภาพ
5. อนุมตั ิเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง พนักงานระดับบริ หาร
6. สร้างวิสัยทัศน์ของการเป็ นผูน้ าให้ฝ่ายบริ หารทุกระดับ
7. ให้ ค าแนะน าและถ่ ายทอดประสบการณ์ ในการดาเนิ น ธุ รกิ จให้ แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
8. จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน การประเมิ น ความเสี่ ยงทางการเงิ น และการลงทุ น
ในโครงการต่ างๆ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อลดความเสี่ ยง โดยก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง
รวมถึงติดตามและประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9. อนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจาปี ในวงเงิ นไม่เกิ น 10 ล้านบาท ต่ อการ
พิจารณาใน 1 รอบการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ทั้งนี้ ต้องปฏิ บ ัติ ตามประกาศและข้อก าหนดของ กลต.
และ ตลท.
10. อนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นของกลุ่ มบริ ษทั ที่ เกิ นกว่างบประมาณในวงเงิ นไม่เกิ นร้ อยละ5 ของวงเงิ น
ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ 10 ล้านบาท แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่าต่อการพิจารณา
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ใน 1 รอบการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ต้องปฏิ บตั ิตามประกาศและข้อกาหนดของ กลต.
และ ตลท.
11. บริ หารจั ดการด้ านการเงิ นและการใช้ จ่ ายงบประมาณของกลุ่ มบริ ษั ท เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์
และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่ งกระบวนการในการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานของตนเองจะก าหนดให้กรรมการแต่ละท่ านเป็ นผูก้ รอกแบบ
ประเมิ น โดยมี หลักเกณฑ์ การประเมิ นผลคื อ นาคะแนนเฉลี่ ยของแต่ ละหัวข้อมาค านวณผลคะแนนเฉลี่ ยรวม
และแจ้งผลการประเมินที่ได้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงาน
และปั ญหาเพื่อปรับปรุ งต่อไป
สรุ ปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาปี 2559คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีการดาเนินการในเรื่องต่างๆอยูใ่ น
ระดับดี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่ อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบมี การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติงานของตนเองเป็ นประจ าทุ กปี ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรั พย์ฯ เพื่ อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกันพิ จารณาผลงานและปั ญหาเพื่ อปรั บปรุ งต่ อไป
ผลการประเมินปี 2559 อยูใ่ นระดับดี
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของตนเองแล้ว ผลการประเมิน
ปี 2559อยูใ่ นระดับดี
3. คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาได้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ งานของตนเองแล้ ว
ผลการประเมินปี 2559 อยูใ่ นระดับดี
การประเมินของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารกลุ่ม
คณะกรรมการได้จ ัดให้ มี การประเมิ นผลงานประจ าปี 2559 ของประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม
ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลงานซึ่งอนุมตั ิโดยคณะกรรมการของบริ ษทั
การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ด้านวิชาชี พของคณะกรรมการ
ในปี 2559 กรรมการที่เข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพ สรุ ปได้ดงั นี้
กรรมการ
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

หลักสู ตร
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- Pack 5 & Fair Value รุ่ นที่ 2/2016
- รู ้ทนั เข้าถึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

สถาบัน
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
125

วันเดือนทีอ่ บรม
22 กรกฎาคม 2559
24 กรกฎาคม 2559
25 พฤศจิกายน 2559

แบบ 56-1
กรรมการ
นางปราณี ภาษีผล

วันเดือนทีอ่ บรม
หลักสู ตร
สถาบัน
- Risk Management Plan รุ่ น 11/2016
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
20 – 21 กันยายน 2559
17 – 18 พฤศจิกายน 2559
- Nomination and Corporate Governance - สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Committee รุ่ น 8/2016
- การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
- สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด 25 กรกฎาคม 2559
หลักทรัพย์
10 มีนาคม 2559, 26 พฤษภาคม
- AC Forum
- บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
2559, 25 สิ งหาคม 2559

นางปรารถนา มงคลกุล
นางวรางค์ ไชยวรรณ

- Advanced Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
22/2016
- Director Accreditation Program (DAP) - สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
131/2016

15, 28 มกราคม 2559
4, 11 กุมภาพันธ์ 2559
17 ตุลาคม 2559

9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษทั มี 4 ท่าน ดังนี้
1. นายอาสา สารสิ น
2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
3. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
4. นางปราณี ภาษีผล
 หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
o คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
บริ ษ ัทได้ก าหนดนิ ยามของกรรมการอิ สระ (Independent Director) โดย หากถื อหุ ้นบริ ษ ัท ต้องถื อหุ ้ น
ไม่เกิน 0.5 % ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ส่ วนคุณสมบัติขอ้ อื่นให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตั้งกรรมการอิสระ
การคัดเลื อกกรรมการอิ สระได้กาหนดให้ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา
โดยพิ จารณาจากคุ ณสมบัติ ประสบการณ์ ทั้งนี้ จะต้องไม่ข ดั กับข้อกาหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. เมื่ อผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอผู้
ถือหุ น้ อนุมตั ิต่อไป
ทั้งนี้ กรรมการอิสระไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อให้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั
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(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน และผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 8 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
 หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
o คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน
o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตั้งกรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่ วนใหญ่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั จดทะเบียน และเป็ นผูเ้ สนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย
โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนาเสนอรายชื่ อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูเ้ ลื อกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
การแต่ งตั้งกรรมการผ่ านทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล หรื อหลายคนครั้งเดียวเต็มตามจานวน
กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลื อกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะเห็ นสมควร โดยในการออกเสี ยง
ลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยงเลือกตั้งจะได้รับ
คะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นตามจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม 1. โดยผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามล าดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผูใ้ ด
ผูห้ นึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติ ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการ
ที่ยงั เหลืออยู่
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o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตั้งผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่ งมีหน้าที่กลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสม มี ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั เข้าใจ
ในธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ เป้ าหมายที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั
กาหนดไว้ และคณะกรรมการบริ หารเป็ นผูอ้ นุ มตั ิแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในระดับรองจากประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่ มลงมา 1 ระดับ ส่ วนระดับถัดลงมาประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม เป็ นผูอ้ นุ ม ัติแต่ งตั้ง
และกาหนดค่าตอบแทน
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
 การส่ งตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมการตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
หากบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมท ารายการใดๆ บริ ษ ทั ต้องดู แลรั บผิดชอบด้วย ดังนั้น บริ ษ ัทจึงส่ งตัวแทน
กรรมการของบริ ษ ัทไปเป็ นกรรมการของบริ ษ ัทย่อยเพื่ อควบคุ มดู แลการด าเนิ นงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ของบริ ษ ัท ทั้งในเรื่ องการด าเนิ นงาน รวมถึ งการต้องเสนองบประมาณต่ างๆ ของบริ ษ ัท ย่ อยเข้าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั รับทราบ หรื ออนุ มตั ิตามแต่กรณี และก่อนที่กรรมการตัวแทนจะไปลงมติ
หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
นอกจากนี้ ต้ อ งดู แ ลรายการเกี่ ยวโยงหรื อการได้ ม าหรื อจ าหน่ ายไปซึ่ งทรั พ ย์ สิ นที่ เข้ า เกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อรายการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการ
ตัวแทนดังกล่ าวจะต้องรวบรวมข้อมู ลและแจ้งบริ ษ ทั และกากับดู แลให้บริ ษ ัทย่อยและบริ ษ ัทร่ วมดาเนิ นการ
ให้ ถู กต้องตามเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อรายการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
ทั้งนี้ การส่ งตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการจะเป็ นไปตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้นและต้องได้รับมติ อนุ ม ตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
 การกากับดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการต่ างๆ ของบริษัทย่ อย
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและหน้าที่ในการสอบทาน
ให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายงานทางการเงินที่จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล อย่ า งถู ก ต้อ ง เพี ย งพอ ครบถ้ว น และเป็ นที่ เชื่ อ ถื อ ได้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ ยวกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั
2. การทารายการกับบุคคลเกีย่ วโยง
การทารายการกับบุคคลเกี่ ยวโยง บริ ษทั ย่อยต้องให้บริ ษทั อนุ มตั ิรายการดังกล่าวและปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรั พย์ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคา หรื ออัตราของรายการดังกล่ าวกับ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
128

แบบ 56-1

เจ้าหน้าที่ ของบริ ษ ัทและผูต้ รวจสอบภายในว่าเป็ นราคาที่ สมเหตุ สมผลและมี การเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิ น
ถูกต้องแล้ว
3. การได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับผูเ้ กี่ ยวข้อง ที่เป็ นรายการได้มา
หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. การทารายการสาคัญอืน่
การท ารายการส าคั ญ อื่ น บริ ษั ท ย่ อ ยจะปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรื อเกณฑ์
ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
และมีการขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
 การกาหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท มี ห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบประเมิ น ผล
อย่างอิสระเกี่ ยวกับระบบควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทาน
ให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต ามกฎระเบี ย บของทางการ ส าหรั บ การตรวจสอบบริ ษ ัท ย่อ ย ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ได้ท าการตรวจสอบปี ละ 1 ครั้ ง โดยเน้น ตรวจสอบด้านการเงิ น เป็ นหลัก รวมถึ งการสอบทานรายการ
ที่เกี่ ยวโยงกันตามความเหมาะสม และมี การติดตามดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยว่าสามารถป้ องกัน
ทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อย อัน เกิ ดจากการที่ ผูบ้ ริ ห ารน าไปใช้โดยมิ ช อบหรื อโดยไม่ มี อ านาจ
อย่างเพียงพอ
 กลไกอืน่ ๆ
กลไกอื่ น ๆในการก ากับ ดู แ ลบริ ษ ัท ย่อ ย เช่ น การอนุ ม ัติก ารเพิ่ ม ทุ น หรื อ ลดทุ น ของบริ ษ ัท ย่อ ย
ต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และผ่านการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการและที่ประชุ ม
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ย่อ ย และปฏิ บ ัติ ใ ห้ ถู ก ต้อ งตามเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ข้ อตกลงระหว่ างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอืน่ ในการบริ หารจัดการบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
-ไม่มี9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้อมูลภายในที่สาคัญจะถือเป็ นเอกสารลับไม่พึงเปิ ดเผย จะเปิ ดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่ น
ผูส้ อบบัญ ชี ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย เป็ นต้น บริ ษ ัท จะเปิ ดเผยข้อมู ล ให้ ก ับ ผูถ้ ื อหุ ้ น เฉพาะเรื่ อง และในเวลา
ที่เหมาะสมเท่านั้น และห้ามผูบ้ ริ หาร กรรมการและพนักงานผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลลับภายในของบริ ษทั ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน มิ ฉะนั้นจะถื อว่าเป็ นความผิด โดยใช้วิธีพิจารณาลงโทษเป็ นกรณี ไป หากมีขอ้ มูล
ที่ ไม่โปร่ งใสรั่วไหลออกไป ทั้งนี้ สามารถเเจ้งเบาะเเสได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่
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บริ ห ารกลุ่ ม เลขานุ ก ารบริ ษ ัท หรื อ ผู้อ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตามที่ อ ยู่ที่ ระบุ ไ ว้บ นเว็บ ไซต์
www.dusit.com/investor หัวข้อ การแจ้งเบาะแส
นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน นาข้อมูลดังกล่าวไป
เปิ ดเผยแก่ บุ คคลภายนอกหรื อบุ คคลที่ ไม่ มีหน้าที่ ไม่ เกี่ ยวข้อง และห้ามท าการซื้ อขายหลักทรั พย์โดยใช้
ประโยชน์ จ ากข้อ มู ล ภายในของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย รวมถึ ง ไม่ ซ้ื อ ขายหลัก ทรั พ ย์ เเละห้ ามซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
บริ ษทั กาหนดให้ผูบ้ ริ หารที่ อยู่ 4 อันดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บ ริ หารกลุ่ ม รวมทั้งประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่ มเองรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับ หลักทรัพ ย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ต ามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ ได้มี ก ารรายงานการถื อครองหลักทรั พ ย์ใน บมจ. ดุ สิ ตธานี ข องกรรมการและผูเ้ กี่ ยวข้องต่ อ
ที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์เป็ นประจาทุกปี
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2559 บริ ษทั ชาระค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
1. ค่ าตอบแทนผูต้ รวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อยในประเทศ คื อ บ. เคพี เอ็ม จี
ภูมิไชย สอบบัญชี คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 4.25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
- R.G. Manabat & Co. (บริ ษั ท สมาชิ ก ในเครื อข่ า ยของ เคพี เอ็ ม จี ) ที่ Makati City,
Philippines คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 730,050 เปโซ
- KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 10,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of
China คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 250,000 หยวน
3. ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น
บริ ษทั
- ค่าที่ปรึ กษาด้านภาษีสาหรับการลงทุนในประเทศ ซึ่ ง บ. สานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ได้ให้บริ การและจะชาระค่าบริ การในปี ถัดไปจานวน 336,000 บาท
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
- ค่าที่ ปรึ กษาการนาส่ งภาษี ซึ่ ง KPMG, Male, Republic of Maldives ได้ให้บริ การและ
บริ ษ ัท ย่อ ยได้ช าระค่ าบริ ก ารจานวน 2,500 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ แล้ว ในปี 2559 และ
จะต้องชาระในปี ต่อไป อีก 4,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ในปี 2559 บริ ษ ทั มีก ารปฏิ บ ตั ิตามหลัก การกากับ ดูแลกิ จการที่ดีสาหรับ บริ ษ ทั จดทะเบีย นตาม
แนวทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และตามหลัก เกณฑ์ โ ครงการสารวจการกากับ ดู แ ล
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กิ จ การบริ ษ ัท จดทะเบี ย นไทยของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษ ทั ไทย (IOD) ในเรื่ อ งอื่น ๆ
นอกจากเรื ่ อ งที ่เ ปิ ดเผยไว้ข า้ งต้น ได้แ ก่ การที ่ บ ริ ษ ทั จัด ให้ม ีผู ส้ อบบัญ ชี อิส ระเป็ นผู ต้ รวจสอบ
การนับคะแนนเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและเปิ ดเผยไว้ในรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ในเรื่ องการกาหนดจานวนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการและกรรมการชุ ดย่อย บริ ษทั กาหนด
ไว้ว่า ในการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ทุก ครั้ ง ให้ก รรมการออกจากต าแหน่ ง หนึ่ ง ในสามเป็ นอัต รา
ถ้าจานวนกรรมการที่ จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุ ดกับ ส่ วนหนึ่ ง
ในสาม กรรมการที ่ อ อกตามวาระนั้ น อาจถู ก เลื อ กเข้า มาด ารงต าแหน่ ง ใหม่ ก ็ ไ ด้ นอกจากนี้
กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา มีวาระ
การดารงตาแหน่ ง 3 ปี อยู่ในตาแหน่ งได้ไม่เกิ น 3 วาระ เว้นแต่ค ณะกรรมการบริ ษ ทั จะมี ความเห็ นเป็ น
อย่า งอื่ น
คณะกรรมการเห็ นว่าเงื่ อนไขด้านเวลาไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการ แต่จะ
พิจารณาจากความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อกาหนดหรื อ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ นเกณฑ์
10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม CSR ของบริษัท
ในฐานะองค์ก รที ่เป็ นหนึ่ งในผูน้ าด้า นธุ รกิจโรงแรมและการท่องเที ่ยว บริ ษ ทั ดุสิ ตธานี จากัด
(มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและขยายธุ รกิจสู่ ระดับนานาชาติ จึงดารงตนเป็ นองค์กรธุ รกิจและผูใ้ ห้บริ การที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ดิ นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น
ยังมีนโยบายส่ ง เสริ ม กิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อชุ ม ชนและสัง คม ด้วยความเชื่ อมัน่ ว่า การเติ บ โตโดย
คานึ ง ถึ ง ผลกระทบทั้ง ทางบวกและทางลบอย่า งรอบด้า น จะนามาซึ่ ง การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน ในอนาคต
สอดคล้อ งกับ วิส ั ย ทัศ น์ด า้ นความรับ ผิดชอบต่อ สัง คมของบริ ษ ทั ที ่จะมุ ่ง สร้ า งสรรค์ บ ริ การอย่ า งไทย
อันทรงคุณค่ า ต่ อยอดการพัฒนาด้ ว ยความรั บ ผิด ชอบ เพื่อการเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยืน ของบริ ษัท เศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ เพื ่อ บรรลุ วิส ัย ทัศ น์ด งั กล่า ว จึง เป็ นภารกิ จ ของบริ ษ ทั ที ่จ ะต้อ ง
ประกอบกิจการโดยคานึงถึงผลกระทบต่ อสั งคมอย่ างรอบด้ าน และมีส่วนร่ วมเสริ มสร้ างการเจริ ญเติบโต
อย่างยัง่ ยืนของบริษทั เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้ อมของประเทศ ซี่งปรากฏเป็ นหลักการในการประกอบ
กิจการโดยสรุ ปดังนี้
- ประกอบธุ ร กิ จ โดยยึด หลัก ความเท่า เที ย มกัน และไม่เลื อ กปฏิ บ ตั ิ ส่ ง เสริ ม การประกอบ
กิ จ การด้ ว ยความเป็ นธรรมต่ อ พนั ก งาน ลู ก ค้า คู่ แ ข่ ง คู่ ค ้า เจ้า หนี้ รวมถึ ง สั ง คม ทรั พ ยากรและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ งทางเศรษฐกิจและความยัง่ ยืนของธุ รกิจ
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- ต่อต้านและไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
- เสริ ม สร้ างศัก ยภาพในการแข่ งขัน และส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิตในการท างานของพนัก งานให้
ความสาคัญต่ อ สวัส ดิ ภ าพ ความปลอดภัย ในการทางานและสุ ข อนามัย ของบุ ค คล ปฏิ บ ตั ิ ต่ อ พนัก งาน
อย่า งเป็ นธรรม โดยคานึงถึงหลักสิ ทธิ มนุษยชน และความเท่าเทียมกันของมนุษย์
- ยึดมั่น ในพัน ธสั ญ ญาที่ จ ะส่ ง มอบสิ น ค้าและบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ และราคาที่ เหมาะสมโดย
คานึงถึง ความปลอดภัย สุ ขอนามัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ
- บริ ษ ทั เล็ง เห็ น ว่า ความยัง่ ยืน ทางสิ ่ ง แวดล้อ มถื อ เป็ นหัว ใจส าคัญ ของการบริ ห ารจัด การ
โรงแรม โดยถื อเป็ นภารกิ จที่ จะคานึ งถึ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมรวมถึ งเสริ มสร้ างความสัม พันธ์ อย่าง
ต่อเนื่องกับชุมชนและสังคมโดยรอบเพื่อความยัง่ ยืน
- ยึด มัน่ และบริ ห ารงานตามหลัก การกากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยได้จ ดั ทานโยบายการกากับ
ดูแลกิ จการที่ดี และจริ ยธรรมทางธุ รกิ จของบริ ษทั และกาหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
(1) กระบวนการจัดทารายงาน
บริ ษ ัท ได้จ ัด ท ารายงานโดยรวบรวมข้อ มู ล จากแนวนโยบาย คู ่ ม ื อ รวมถึ ง การปฏิ บ ัติ ที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในด้านต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้อง โดยคานึ ง ถึ ง ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม กล่ า วคื อ คู่ค า้
พนักงาน ชุ ม ชนและสัง คม สภาพเศรษฐกิ จโดยรวม ตลอดไปจนถึ งสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ เพื่อเน้นย้ า
ถึ ง เป้ าหมายขององค์ก รที่มีต่อสังคมโดยรวม ในปี 2559 บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) ได้จดั ทารายงาน
เพื่อความยัง่ ยืน (Sustainability Reporting) โดยอ้างอิงหัวข้อ (GRI reference) ตามแนวทางการรายงานด้าน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่ น G4 โดยให้รายละเอี ยดเกี่ ยวกับการจัดการ
ด้านเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการดาเนิ นงานเชิ งปฏิ บตั ิการ และกิ จกรรมต่างๆ
ตลอดปี 2559 เพื่อเปิ ดเผยผลกระทบและผลลัพธ์ ทั้งเชิ งบวกและลบ และแนวทางการจัดการของบริ ษทั ที่
มีต่อ เศรษฐกิ จ สัง คมและสิ ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง นี้ รายงานความยัง่ ยืน ซึ่ ง ให้ข อ้ มูล การดาเนิ นงานตลอดปี 2559
ได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานความยัง่ ยืน และเว็บไซต์ของบริ ษทั www.dusit.com/investor หัวข้อ รายงานความยัง่ ยืน
(2) การดาเนินงาน
(2.1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี จากัด (มหาชน) ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญ และประโยชน์ ข องการประกอบ
กิ จ การด้วยความเป็ นธรรมทั้งต่อภาครัฐและเอกชน และได้นาแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
ทั้ ง ในรู ป แบบของนโยบาย แนวทางการปฏิบ ตั ิง าน และการสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ผ่า นการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงาน คู่คา้ และผูเ้ กี่ ยวข้องได้ทราบถึ งแนวนโยบายของบริ ษทั
ในเรื่ องดังกล่ าว และยอมรั บปฏิ บตั ิ ในทิศทางเดี ยวกัน ตลอดไปจนถึ งกระบวนการประกอบกิ จการ และ
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การตัด สิ น ใจในแต่ล ะขั้น ตอนจะมุ่ง เน้น ทั้งในบริ บ ทด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบ ตั ิต่อ
ลูกค้าและคู่คา้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมภายใต้กรอบกติ ก าของการแข่ง ขันที่ เท่า เที ย มกัน ไม่แสวงหาข้อมูล
ที่ เป็ นความลับ ของคู่แ ข่ง ด้ว ยวิธี ก ารที่ ไ ม่สุ จ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการ
กล่าวหาในทางร้าย บริ ษทั ได้ดาเนิ นกิจการโดยคานึ งถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรมในแง่มุม
ต่างๆ ดังนี้
- กิ จกรรมการจัดซื้ อจัด จ้า งภายในบริ ษ ทั จะดาเนิ น การโดยฝ่ ายจัดซื้ อภายใต้ระเบี ย บวิธี ก าร
จัด ซื ้ อ จัด จ้า งที ่ เ ป็ นแบบแผนเดี ย วกัน ซึ่ ง บริ ษ ทั ได้ก าหนดให้ม ี ก ระบวนการในการตรวจสอบ
เปรี ย บเที ย บราคาอย่างเป็ นระบบและนาไปปฏิ บตั ิ จริ งโดยหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
- บริ ษ ทั มีน โยบายห้า มพนัก งานรับ หรื อเรี ย กร้ องของขวัญ เงิ น หรื อสิ่ ง อื่น ใดจากบุค คลอื่น
หรื อ คู ่ค า้ ที่ ร่ วมท าธุ รกิ จ เว้น แต่ เป็ นการรั บ อัน เนื่ อ งจากการให้ ต ามประเพณี นิ ย ม โดยต้อ งรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบและปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั
- ส่ งเสริ มให้มีการร่ วมกันพัฒนาสิ นค้า บริ การ การอบรม รวมถึงการสร้างผลกาไรร่ วมกัน
- บริ ษทั ให้ความเคารพในสิ ทธิ ท างทรัพ ย์สิ นทางปั ญญาของบุคคล ไม่ส นับ สนุ นการละเมิด
ลิ ขสิ ท ธิ์ ทุ ก ประเภท และปฏิ บ ตั ิต ามกฎหมายทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาอย่า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ไม่ส นับ สนุ น
ให้พนักงานของบริ ษทั ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นไม่ว่าโดยรู ปแบบหรื อวิธีการใดๆ
แนวนโยบายและแนวปฏิ บตั ิในการประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรมในด้านต่างๆ ของบริ ษทั
กาหนดขึ้ นโดยความเชื่ อมัน่ ว่า การเจริ ญเติบ โตและการพัฒ นาไปข้างหน้าของบริ ษ ทั จะดาเนิ นไปอย่า ง
ยัง่ ยืน หากมี รากฐานที่ เข้ม แข็ง ตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐานของความถู ก ต้อ ง ชอบธรรม โปร่ ง ใส และเคารพต่อ
บทบัญญัติทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
(2.2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
การทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นเป็ นปั ญหาที่ บ นั่ ทอนความเจริ ญก้าวหน้า และการพัฒนาขององค์กรในทุ ก
ระดับ ซึ่ ง จะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ การดาเนิ น งาน และผลประกอบการ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานะทางการเงิ น
ขององค์ก รและจะส่ ง ผลเสี ย ต่อ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที ่สุ ด บริ ษ ทั ดุสิ ต ธานี จากัด
(มหาชน) เล็ง เห็น ถึง ความ ส าคัญ ของปั ญ ห าดัง ก ล่ า ว แล ะ มี ค วาม มุ ่ ง มั ่น ที ่ จ ะ ป้ องกัน แก้ไ ข
ไม่ ส่ ง เสริ ม และไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การคอร์ รั ป ชั่น ไม่ ว่า ในรู ป แบบใดๆ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั
ครั้ งที่ 5/2556 วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2556 จึ ง มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเข้า ร่ ว มการประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนว
ร่ ว มปฏิ บ ัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้า นการทุจ ริ ต ที ่ป ระชุ ม
คณะกรรมการครั้ ง ที ่ 6/2557 วัน ที่ 27 ตุล าคม 2557 มี ม ติ อ นุ ม ตั ิ น โยบายต่อ ต้า นการคอร์ รั ป ชัน่ ของ
บริ ษ ทั และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 วันที่ 13 สิ งหาคม 2558 มีมติอนุมตั ิแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้นาส่ ง
แบบประเมินดังกล่าวต่อสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย เพื่อเข้าสู่ กระบวนการรับรองฐานะ
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สมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิและขอรับประกาศนียบัตร และเดือนตุลาคม 2558 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ในฐานะเลขานุ การของคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทย มี มติ ให้การ
รับรองบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) เป็ นสมาชิ กของแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริ ต โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 16 ตุลาคม 2558
 การดาเนินการ
บริ ษ ทั ได้ปฏิ บตั ิตามข้อตกลงที่ ระบุในคาประกาศเจตนารมณ์ แนวร่ วมปฏิ บตั ิ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งบริ ษทั ได้ร่วมลงนาม โดยสรุ ปดังนี้
- จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้องกับ การทุ จริ ต รวมถึ งก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การ
ต่ อต้านการทุ จริ ต และแผนการก ากับ การปฏิ บ ัติงาน และจัดให้ มี คู่ มื อ หรื อ แนวทางในการดาเนิ น ธุ รกิ จ
แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
- เปิ ดเผย มีส่วนร่ วม หรื อแลกเปลี่ยนนโยบาย ประสบการณ์ แนวปฏิบตั ิที่ดีและแนวทางความสาเร็ จ
ในการสนับสนุนให้เกิดการทารายการทางธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่ งใสในประเทศไทย
- ให้ความร่ วมมื อกับ บริ ษ ทั ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน คู่คา้ และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยกลุ่ มอื่ นๆ โดยการ
สร้างแนวร่ วมปฏิบตั ิ และการเข้าร่ วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริ ต
ในปี 2559 พนักงานของบริ ษทั โรงเรี ยนและโรงแรมในเครื อดุ สิต ได้รับการอบรมเรื่ อง Code of
Conduct รวมทั้ง เรื่ อ งการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และหลัก ปฏิ บ ัติ เรื่ อ งนโยบายการไม่ รั บ ของขวัญ ในช่ ว ง
โปรแกรมการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ โดยให้พนักงานลงชื่ อรับรองว่าได้รับการสื่ อสารเรื่ องนี้ อย่างชัดเจน
และเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ มประวัติของพนักงานแต่ละคน ทั้งนี้ นโยบายการไม่รับของขวัญได้จดั ทาขึ้นมา
เพื่อสนับสนุ นนโยบายต่อต้านการทุจริ ตของรัฐบาลไทย เพื่อเป็ นแนวปฏิ บตั ิสาหรับพนักงานในเครื อดุ สิต
ทุกคนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการป้ องกันเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อนและป้ องกันไม่ให้เกิ ด
การทุ จ ริ ต หลัก การของนโยบายการไม่ รั บ ของขวัญ นี้ คื อ พนั ก งานของบริ ษ ัท ต้อ งไม่ รั บ หรื อ มอบ
ของขวัญ ใด ในบริ บ ทของความสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง ธุ รกิ จระหว่า งกัน โดยมี ผูม้ ี ผ ลประโยชน์ ร่วมกับ บริ ษ ัท
นอกจากของขวัญ นโยบายนี้ ยงั ครอบคลุมถึ งการให้และการรับบริ การ และผลประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งการ
ได้รับเชิ ญหรื อเชิ ญให้เข้าร่ วมกิจกรรมและงานต่างๆโดยพนักงาน ทางบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ใน
ระบบ Intranet / Internet – HR SharePoint ในหั ว ข้อ Business Ethics/CSR เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ให้ ก ั บ
พนั ก งานหากพนัก งานมี ข ้อ สงสั ย รวมทั้ง แผยแพร่ ห ลัก ปฏิ บ ัติ ดัง กล่ า วของบริ ษ ัท และพนั ก งาน ให้
บุคคลภายนอกรับทราบด้วย อนึ่ ง ในปี 2559 ทางบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดอบรมทบทวนข้อมูลของบริ ษทั ที่
จาเป็ นส าหรับ พนัก งาน (Re-Orientation Program) โดยมี ก ารทบทวนจรรยาบรรณทางธุ รกิ จให้พ นัก งาน
ทุ ก คนรั บ ทราบอี ก ครั้ งด้ ว ย นอกจากนั้ น ทางบริ ษ ัท ฯ ยัง ได้ จ ัด ท าแผ่ น พับ เพื่ อ เผยแพร่ ข ้อ มู ล เรื่ อ ง
จรรยาบรรณทางธุ รกิ จดังกล่ าวใน Recruitment Brochure เพื่ อเผยแพร่ ขอมูล ดังกล่ าวให้ก ับบุ คคลากรที่ มี
ความโดดเด่น เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้พวกเขาเข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั โรงแรม และโรงเรี ยนในเครื อดุสิต
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บริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะทางานจัดทานโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอรัปชัน่ รวมทั้งนโยบายการไม่รับ
ของขวัญ โดยออกเป็ นระเบี ยบและขั้นตอนปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจน มี การติ ดตามและประเมิ นผลในปี 2559 โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และทางแผนกทรัพยากรบุคคลส่ วนกลางจะทาการตรวจสอบแต่ละโรงแรมเป็ น
ประจาทุ ก ปี ผ่านกระบวนการท า HR Audit และจะจัด ให้มี ก ารสอบตามความเหมาะสมเพื่ อให้ม ัน่ ใจว่า
พนักงานทุกระดับมีความรู้ และความเข้าใจอันดี ในเรื่ องนี้ ทางบริ ษทั ได้ทาการจัดแคมเปญ จัดแข่งขันตอบ
ปั ญ หาออนไลน์ ใ นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ เป็ นประจ า มี ก ารจัด ส่ ง พนั ก งานของ
ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล พนัก งานฝ่ ายกฎหมายและพนัก งานฝ่ ายตรวจสอบภายในไปอบรมเรื่ องมาตรการ
ภาคธุ รกิ จ ต้านทุ จริ ต การติ ด สิ น บน รวมทั้งร่ ว มงานวัน ต่ อต้านการคอรั ป ชั่น ซึ่ งจัด โดยหน่ วยงานของ
ภาครัฐบาลที่ทอ้ งสนามหลวง
(2.3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษัท ดุ สิ ต ธานี จากัด (มหาชน) ตระหนั ก และให้ ค วามสาคัญ กับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอัน เป็ น
สิ ท ธิ ข้ นั พื้นฐานของมนุ ษ ย์ และเล็ ง เห็ น ว่า หลัก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจะเป็ นรากฐานสาคัญ ของการอยู่
ร่ ว มกัน อย่า งผาสุ ก ซึ่ งมีส่วนสาคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคล นับเป็ นปั จจัยสาคัญของธุ รกิจ
ในการสร้างมู ล ค่ า เพิ่ ม และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยการไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ัติ ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มและ
ความเส มอภาค ภายในองค์ก ร เคารพในสิ ท ธิ ท างการเมื อ งอัน พึ ง มี ข องพลเมื อ งตามระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ไม่ แ บ่ ง แยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคุกคามทางเพศ โดยมีแนว
ปฏิบตั ิ ดังนี้
- สนับสนุ นและเคารพการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยบริ ษทั ไม่มีนโยบาย ไม่กระทาและไม่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช่ น ไม่ ก ระทาและไม่ ส นับ สนุ น การบัง คับ ใช้
แรงงานหรื อ การใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 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 เชื้ อ ชาติ
ศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน
- เปิ ดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน
- บริ ษ ทั เปิ ดโอกาสให้พ นัก งานสามารถร้ องทุก ข์ใ นเรื่ องการละเมิดสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน โดยฝ่ าย
จัดการมีพนั ธสัญญาในการป้ องกันและกาจัดการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนมิให้เกิ ดขึ้นได้
- บริ ษทั จัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้และรณรงค์ในเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนแก่พนักงาน
ยิ ่ง ไปกว่า นั้ น บริ ษ ทั ได้จ ดั ให้ม ี ก ารป้ องกัน การคุ ก คามทางเพศภายในองค์ก รอย่า งเป็ น
รู ป ธรรม และแสดงให้เ ห็ น ถึ ง แนวนโยบายที่ ไ ม่ ย อมรั บ และไม่ ย อมอ่ อ นข้อ ต่ อ การคุ ก คามทางเพศ
ไม่ ว ่า ในรู ป แบบใดๆ โดยแสดงแนวนโยบายและการบัง คับ ใช้อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรมในเอกสาร HR
Policy and Operation Manual และจากัดความการกระทาที่ ถื อเป็ นการคุ ก คามทางเพศโดยสรุ ป ดัง นี้
- การแสดงออกโดยวาจา หรื อ การแสดงออกทางกายภาพเกี ่ ย วกับ เรื ่ อ งเพศอย่า งไม่พ ึง
ประสงค์ เช่ น การวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ ยวกับเรื่ องรสนิ ยมทางเพศของผูอ้ ื่น
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- การกระทาใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งทางเพศที่ ส ร้ า งความเป็ นปรปั ก ษ์ หรื อ ข่ ม ขู่ ใ นที่
ทางาน หรื อ การกระทาใดๆ ที่ เข้า ข่า ยไม่พึง ประสงค์ใ นเรื่ องเพศ การเผยแพร่ เรื่ องขาขัน เชิ ง ลามกใน
สถานปฏิ บตั ิง าน แสดงติ ดประกาศ แจกจ่า ย หรื อกระจายข้อมูล ที่ มี เนื้ อ หาหรื อ รู ป ภาพที่ แสดงถึ ง การ
คุ กคามทางเพศ
บริ ษ ทั กาหนดบทลงโทษสาหรั บ ผูท้ ี่ ก ระทาความผิด ในเรื่ องดัง กล่ า วในระดับ สู ง สุ ด กล่ า วคื อ
เลิ กจ้าง และได้จดั ให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยนผ่านฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ของโรงแรม โดยข้อร้ องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ
(2.4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี จากัด (มหาชน) ให้ค วามส าคัญ ต่อ ศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ และสิ ท ธิ ข้ ัน
พื้ นฐานของบุ ค คลซึ่ งเป็ นรากฐานแนวคิ ด ที่ บ ริ ษัท ยึ ด ถื อ ในการปฏิ บ ัติ ต่ อ พนั ก งาน และผู ้มี ส่ ว น
ได้เ สี ย ทุ ก คนอย่า งเท่า เที ย มกัน โดยเล็ง เห็ นว่าสวัส ดิ ภาพและความเป็ นอยู่อนั ดี ข องพนักงานคื อความ
เข้ม แข็งขององค์ก ร การปฏิ บตั ิต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเคารพและให้เกี ยรติ จะ
ช่ วยส่ งเสริ มให้เกิดจิตสานึ กและพลังในการให้ความร่ วมมือ และสนับสนุ นให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ใน
การทางานและให้บริ การแก่ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยดาเนิ นการ
ดังนี้
- จัด ให้มี ร ะบบการท างานที ่ มุ่ง เน้น ความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ในสถานที่ ท างานอย่า ง
เหมาะสม เช่ น การมี ร ะบบป้ องกัน มลพิษ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในระหว่า งการปฏิ บ ตั ิ ง าน การจัดให้มี ส ถานที่
ทางานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
- พัฒ นาพนัก งานเพื ่ อ ฝึ กฝนทัก ษะและเพิ่ ม พูน ศัก ยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พ นัก งานได้
เรี ย นรู ้ ผ ่า นการท างาน การฝึ กอบรมที ่ เหมาะสมกับ แต่ล ะบุ ค คลอย่า งสม่ า เสมอ การฝึ กฝนผ่า นการ
ปฏิ บตั ิงานจริ ง และเลื่ อนตาแหน่ งเมื่ อมี ผลงานและโอกาสที่ เหมาะสมอย่างเท่าเที ยมกัน
- จัด ให้ ม ี เ งื่ อ นไขการจ้า งงานที ่ เ ป็ นธรรมส าหรั บ พนัก งาน และให้ พ นัก งานได้รั บ
ค่ า ตอบแทนที่เหมาะสมตามศัก ยภาพโดยพิจารณาเปรี ย บเทีย บกับ อัตราค่าตอบแทนที่เป็ นอยู่ในธุ รกิ จ
เดี ยวกัน
- จัดให้มีกระบวนการร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมสาหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
- จัด ให้มีก ารดูแ ลในเรื่ อ งสวัส ดิ ก ารแก่ พ นัก งานตามสมควร เช่ น จัด ให้ม ี ว นั ลาพัก ผ่อ น
ประจาปี การรั ก ษาพยาบาล การตรวจสุ ข ภาพประจาปี และห้อ งพยาบาลสาหรั บ การปฐมพยาบาล
ฉุ ก เฉิ น มื้ อ อาหารในช่ ว งเวลาปฏิ บ ัติ ง าน สิ ท ธิ ก ารเข้า พัก ในโรงแรมของบริ ษ ัท และโรงแรมใน
เครื อ ในราคาพนัก งาน และอัตราค่าห้องพักพิเศษสาหรั บครอบครัวและมิ ตรสหาย
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- ให้ข อ้ มูล สาคัญ แก่ พ นัก งานและตัวแทนพนัก งานเพื่อ ให้ท ราบผลการดาเนิ น งาน สถานะ
และแผนงานในอนาคตของบริ ษทั ผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall
เป็ นต้น
- ส่ ง เส ริ มให้ พ นั ก งานมี ดุ ล ยภาพในการใช้ ชี วิ ต ระหว่ า งชี วิ ต การท างานแล ะชี ว ิ ต
ส่ ว นตัว จัดให้มีการท่องเที่ยวประจาปี งานปี ใหม่พนักงาน และกิ จกรรมร่ วมกันระหว่างพนักงาน รวม
ไปถึง การทาบุญ ร่ วมกันหรื อทากิจกรรมในวันส าคัญ ต่า งๆ เช่น การท าบุญ ใส่ บ าตรร่ วมกันในเทศกาล
สงกรานต์ การจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง
- จัด ให้มีก ารให้ร างวัล ตอบแทนและแสดงความชื่ น ชมในรู ป แบบต่า งๆ แก่ พ นัก งานที่ ทา
หน้า ที ่ ไ ด้ เป็ นอย่ างดี หรื อ ปฏิ บ ั ติ ง านให้ บ ริ ษัท มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เช่ น Dusit Star Award, Green
Employee Award, Long Service Award เป็ นต้น
- จัด สรรสวัส ดิ ก ารต่ า งๆ โดยคานึ ง ถึ ง ความหลากหลายทางเชื้ อ ชาติ และศาสนา ภายใน
องค์ก รเพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อความต้องการที่แท้จริ งของพนักงานและมีความทัว่ ถึง
(2.5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
แน วท างป ฏิ บ ัติ ด ้ า น ค วาม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผู ้บ ริ โภ ค มี ฐ าน คว าม คิ ด ม าจาก สิ ท ธิ ข อ ง
ผู ้บ ริ โภค โดยบริ ษัท ในกลุ่ ม ดุ สิ ต ธานี คานึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้บ ริ โภคหรื อลู ก ค้า เป็ นสาคัญ และยึ ด
หลัก การบริ การด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คามัน่ สั ญ ญาที ่ ไ ด้ท าการประชาสั ม พัน ธ์ ไ ว้ โดยมี ช่ อ ง
ทางการให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การบริ ก ารที่ หลากหลาย ลู ก ค้า จึ ง มี สิ ทธิ ได้รับข้อมูลเพีย งพอที่ จาเป็ นต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ สามารถเข้ า ถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อสารกั บ บริ ษัท ได้ ง่ า ยและสะดวก และหากมี
ข้อ ร้ อ งเรี ย น จ าก ลู ก ค้า บริ ษ ทั จะรี บ ด าเนิ น การโดยเร็ ว ที ่ สุ ด นอกจากนี้ บริ ษ ัท มี ร ะบบการ
บริ ห ารงานอย่ า งโปร่ ง ใสและเป็ นธรรม โดยมี ค ณะกรรมการฝ่ ายต่า งๆ ทาหน้าที่ พิจารณาและจัดการ
ในเรื่ องต่า งๆ ในบริ ษ ทั ให้เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อง เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด เพื่อ
รักษามาตรฐานการบริ ก ารด้วยปรัชญาการให้บริ การของดุ สิ ต ที่ ไ ด้ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ ลู ก ค้า ทุ ก ท่ า นด้ ว ยความ
อ่ อ นน้ อ มจริ งใจ สม่า เสมอ ทาให้ โ รงแรมในกลุ่ ม ดุ สิ ต ซึ่ งเป็ นโรงแรมสัญชาติไทย บริ หารงานด้วย
คนไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากล
เนื่องด้วยบริ ษทั ตระหนักถึงเรื่ อง การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (Total Quality Management)
เพื่อที่จะบรรลุพนั ธกิจของดุสิต คือ สร้างประสบการณ์เหนื อระดับความคาดหวังสาหรับทุกการบริ การ
ในปี 2559 บริ ษทั จึงได้นามาตรฐานการจัดทาระบบการบริ หารคุณภาพ (ISO 9001:2015) โดยบริ ษทั
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด มาใช้กบั โรงแรมที่ดุสิตบริ หารงานเอง (Owned Hotels) และโรงแรมที่ดุสิต
รับมาบริ หาร (Managed Hotels) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปั จจุบนั มีโรงแรมในเครื อดุสิตที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งสิ้ น 8 แห่ ง แบ่งเป็ นโรงแรมในประเทศไทย 5 แห่ ง ได้แก่ โรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่
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โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ และโรงแรมต่างประเทศอีก 3 แห่ง ซึ่ งประกอบด้วย โรงแรมดุสิตธานี
เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี สาหรับโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ นั้น จะได้รับการ
รับรอง ISO 9001:2015 ในปี 2560
(2.6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ปั จจุบนั สิ่ งแวดล้อมมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นภัยธรรรมชาติ ปั ญหาโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดังนั้นคุณภาพของสิ่ งแวดล้อมนั้นไม่วา่ จะเกิดจากธรรมชาติหรื อถูกสร้าง
ขึ้นมาโดยมนุ ษย์ต่างก็มีผลต่อคุณภาพชี วิตทั้งสิ้ น ในฐานะสมาชิ กคนหนึ่ งในโลกใบนี้ จึงควรมีส่วนร่ วมใน
การสร้างและปกป้ องรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ให้ดีที่สุด
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ าด้านธุ รกิ จโรงแรมของเอเชี ย เล็งเห็ นถึ งความสาคัญ
ของการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษ ทั ยังมี โรงแรมและรี ส อร์ ทในเครื อที่ ต้ งั อยู่ท้ งั ในประเทศไทยและ
ต่ า งประเทศ ซึ่ งโรงแรมแต่ ล ะแห่ ง ตั้ง อยู่ ใ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ท ัศ นี ย ภาพงดงาม จึ ง มี ก ารอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพความงดงามของสถานที่น้ นั ๆให้คงอยู่
ตราบนานเท่านาน การจัดการสิ่ งแวดล้อมของกิ จการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็ นหัวใจสาคัญของ
การบริ หารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต บริ ษทั ได้พฒั นามาตรการด้านการรักษาสิ่ งแวดล้อมให้สูงขึ้นและได้
ดาเนิ น งานสู่ พ ัน ธกิ จ การเป็ นองค์ก รผูน้ าด้านการประหยัดพลังงานและอนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มอย่า งเป็ น
รู ปธรรม โดยการเข้าร่ วมโครงการเอิร์ธเช็ค (EarthCheck) จัดขึ้นโดย EC3 Global ซึ่ งเป็ นองค์กรด้านการ
อนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มที่ มี ม าตรฐานเป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล เอิ ร์ ธ เช็ ค เป็ นโครงการที่ ใ ช้วิธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งได้รับรองและเปรี ยบเที ยบเกณฑ์มาตรฐานองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,300 องค์กรในกว่า 70
ประเทศ เป็ นโครงการที่ จดั ตั้งขึ้ นเพื่อดู แลสิ่ งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุ นอย่างกว้างขวางในแวดวง
วิทยาศาสตร์ ระดับโลก มีการประมาณค่าจากตัวชี้วดั ทางสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ อาทิเช่น การใช้น้ าและพลังงาน
ป ริ ม าณ ก ารป ล่ อยขอ งเสี ย รวม ทั้ งสั ญ ญ าป ระช าค ม ว่ า ด้ ว ยก ารรั ก ษ าสิ่ งแวดล้ อ ม ส าห รั บ
การประยุก ต์หลักการเอิ ร์ธเช็ คมาใช้ในภาคธุ รกิ จ ทางโรงแรมต้องทาข้อตกลงในการพัฒนาองค์กร โดย
เปรี ยบเทียบกับสภาพสิ่ งแวดล้อมชุ มชนและปั จจัยทางสังคม รวมทั้งการอนุ รักษ์สภาพชี ววิทยา การลงทุน
ด้านสิ่ งแวดล้อม และการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กบั ชุ มชน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ www.earthcheck.org
ปี 2552 นับ เป็ นก้าวส าคัญ ที่ บ ริ ษ ทั ได้ผ ลัก ดันโรงแรมในเครื อทั้งในและต่ างประเทศให้เข้าร่ วม
โครงการเอิร์ธเช็ค โดยโรงแรมทั้งหมดที่เข้าร่ วมโครงการเอิร์ธเช็คจะต้องดาเนินงานภายใต้ขอ้ ปฏิบตั ิสาหรับ
อนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มที่ ท างเอิ ร์ ธ เช็ ค ก าหนดไว้ ภายใต้ก ารสนับ สนนุ น ของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง และกลุ่ ม
ผูป้ ระสานงานเอิร์ธเช็ ครวมถึ งการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการดาเนิ นทางด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อกรี นที ม
(Greenteam) ในแต่ ล ะโรงแรม ทั้งนี้ หากมี ก ารจัดการด้านพลังงานและการควบคุ ม มลพิ ษ ที่ ดีก็ จะได้รับ
เกี ยรติ บ ตั ร จนถึ งปี 2559 โรงแรมในเครื อ ดุ สิ ตได้รับประกาศนี ยบัตรรั บรองคุ ณ ภาพระดับทองจากทาง
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เอิร์ธเช็ค ได้แก่ ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี หัวหิ น ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี พัทยา
ดุ สิ ตปริ๊ น เซส โคราช ดุ สิ ตปริ๊ นเซส ศรี น คริ นทร์ ดุ สิ ตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ ดุ สิ ตดี ทู เชี ย งใหม่ ดุ สิ ตธานี
มะนิลา และในระดับเงินได้แก่ ดุสิตธานี มัลดีฟส์ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร รวมทั้งสิ้ น 12 แห่ง เพื่อผลักดันให้
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดการพลังงาน จนถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(2.7) การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรือสั งคม โดยการพัฒนาบุคลากร
โครงการหลักสู ตรผู้บริหาร (Management Trainee)
จากการสนับ สนุ น ของภาครัฐ บาลด้า นการท่อ งเที่ย ว ที่ไ ด้ทุ ่ม เทงบประมาณเพื ่อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ทาให้ธุรกิ จการท่องเที่ยว โรงแรมและรี สอร์ ท ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และทาให้
ดุสิ ต อิน เตอร์ เ นชั ่น แนล มี ก ารขยายตัว อย่า งมากทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ บริ ษ ทั เห็ น ควร
พัฒ นาบุ ค ลากรรุ ่ น ใหม่เพื ่อ รองรับ ความต้อ งการของตลาดการท่อ งเที ่ย วและโรงแรม รวมถึ ง พัฒ นา
บุคลากรเพื่อสร้ างผูบ้ ริ หารที่เปี่ ยมด้วยคุ ณภาพสาหรับบริ ษทั ต่อไปในอนาคต ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจึงรับ
สมัค รและคัดเลื อกบุคลากรในกลุ่มนักศึก ษาจบใหม่ผูม้ ีใจรัก ในงานด้านธุ รกิ จบริ การ เพื่อเข้าอบรมใน
หลัก สู ต รผู บ้ ริ ห าร ระยะเวลาอบรม 1 ปี โดยผู เ้ ข้า อบรมจะต้อ งเข้า รับ ฟั ง การบรรยายและเรี ย นรู้
รายละเอียดในการบริ หารงานโรงแรมเป็ นเวลา 3 เดื อน จากนั้นอีก 9 เดื อนจึงเข้าร่ วมปฏิ บตั ิงานจริ งกับ
แผนกต่า งๆของโรงแรมในเครื อ ดุ สิ ต ใน 15 แผนก อาทิ ฝ่ ายขายและการตลาด ฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์
ฝ่ ายอาหารและเครื ่ อ งดื ่ม ฝ่ ายส ารองห้อ งพัก ฝ่ ายทรัพ ยากรบุค คล ฝ่ ายจัด เลี้ ย ง และอื่ น ๆ เพื่ อ เรี ย นรู้
ประสบการณ์จริ งจากงานในแผนกต่างๆ หลังจากนั้นผูท้ ี่มีความโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่ วมงานกับ
โรงแรมในเครื อของดุสิ ตในแผนกที่ ผูเ้ ข้าอบรมมีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ ซึ่ งผูท้ ี่เข้าอบรมโครงการนี้ จะ
ได้ฝึ กอบรมและได้ร่วมปฏิ บ ตั ิง านจริ ง กับ โรงแรมในเครื อ ดุ สิ ต และได้เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของบุค ลากรที่มี
คุ ณภาพของบริ ษทั ต่อไป
(2.8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
นวัต กรรมที ่ แ สดงความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้อ ม ท าให้สิ่ ง แวดล้อ มและความ
เป็ นอยู่ข องมนุ ษ ย์มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น อี ก ทั้ง สามารถสร้ า งประโยชน์ ขี ด ความสามารถทางการแข่ง ขัน
และมูลค่า เพิ่ม ทั้งต่อธุ รกิ จและสังคมไปพร้ อมๆ กัน ในปี 2555 บริ ษทั ได้เปิ ดโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
อย่างเป็ นทางการ โรงแรมนี้ ต้ งั อยูใ่ นสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์และ
สวยงามและเป็ นจุดหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว การออกแบบของโรงแรมดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ ได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอนั งดงามและสมบูรณ์ ของมัลดี ฟส์ เพื่อให้แน่ ใจว่าทุก
กระบวนการดาเนิ นงานของโรงแรมจะสร้ า งผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มให้น ้อ ยที่ สุ ด เพื่ อ รั ก ษาความ
สมดุ ล ทางชี ว ภาพของมัล ดี ฟ ส์ เพื ่อ การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน การด าเนิ น งานทั้ ง หมดของโรงแรมมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ให้เหลื อเท่ากับศูนย์ หรื อที่เรี ยกกันว่า โปรแกรม
คาร์ บ อนสมดุล โดยโรงแรมดุสิตธานี มัล ดี ฟ ส์ ถื อได้ว่าเป็ นผูน้ าในการนาเอาพลังงานทดแทนมาใช้ใ น
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ส่ ว นต่า งๆ ของการด าเนิ น งาน และเลื อ กใช้น วัต กรรมประหยัด พลัง งานผ่า นเทคโนโลยีใ หม่ใ น
กระบวนการดาเนิ นงาน ยกตัวอย่างเช่ น
- วางระบบมาตรวัด หน่ ว ยก าลัง ไฟ (กิ โ ลวัต ต์) มาตรวัด ช่ ว งเวลาที ่ ใ ช้ก าลัง ไฟสู ง สุ ด
(PEAK) และมาตรวัดน้ า ในทุกพื้นที่การดาเนิ นงานของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็ นในส่ วนการซัก
อบรี ด หรื อ ส่ วนห้องครัว ซึ่ งเป็ นระบบที่ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
- เลื อ กระบบปรั บ อากาศที ่ ป ระหยัด พลัง งานสู ง สุ ด และการใช้เ ลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ท์
ประหยัด น้ า ในห้องพักของโรงแรม
- ในส่ วนของตูม้ ินิบาร์ และตูเ้ ก็บไวน์ในห้องพักโรงแรม เป็ นระบบ Absorption Type ซึ่ งเป็ น
ระบบที่ไม่ก่อให้เกิดสาร CFC แทนระบบ Compressor ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม
- งดการใช้ถุงพลาสติก ขวดน้ า หรื อ ขวดพลาสติกทุกชนิด โดยใช้ขวดแก้วบรรจุแทน
- วางระบบผลิตน้ าจืดจากน้ าเค็มที่มีประสิ ทธิภาพและประหยัดไฟสู งสุ ด
- วางระบบการรี ไ ซเคิ ล น้ า ที่ ใ ช้แ ล้ว มารดน้ า ต้น ไม้ และรี ไ ซเคิ ล วัต ถุ ดิ บ จากครั ว มา ใช้ทา
ปุ๋ ยหมัก หรื อปุ๋ ยคอก
- ใช้ห ลอดไฟส่ อ งสว่า งแบบแอลอีดี ม ากกว่า ร้ อ ยละ 80 และลดการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าโดย
จุด เทีย นแทนการเปิ ดไฟส่ องสว่างในพื้ นที่ บริ การอาหารค่ าของโรงแรม และสถานบริ การสปา
ในช่วงกลางคืน
- วางระบบการเผาขยะที่ เป็ นมิ ต รต่อ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยการเผาขยะในเตาที่ อ อกแบบมาเป็ น
พิเศษเพื่อให้เข้ากับลักษณะของขยะคือ มีอตั ราความชื้ นสู ง และมีค่าความร้ อนที่แปรผันได้
การเผาไหม้ตอ้ งมีการควบคุ มที่ดีเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เช่ น ก๊าซพิษ เขม่า
และกลิ่น เป็ นต้น ก๊าซซึ่ งเกิดจากการเผาไหม้จะได้รับการกาจัดเขม่าและอนุ ภาคก่อนที่จะปล่อย
ออกสู่ บรรยากาศ
- เลือ กใช้ร ถพลัง งานไฟฟ้ าส าหรับ ใช้ภ ายในโรงแรม ในระบบชาร์ จ ไฟขณะเบรค ซึ่ ง เป็ น
ระบบใหม่ที ่ป ระหย ดั พลัง งานสู ง และเลื อ กใช้เ รื อ สปี ดโบ้ต เครื ่ อ งยนต์ 4 จัง หวะ
ที่ประหยัดพลังงานและไม่ปล่อยสารพิษลงสู่ ทะเล แทนเครื่ องยนต์ 2 จังหวะ ที่มีราคาต่ากว่า
- วางระบบนาความร้ อ นเหลื อ ใช้จากเครื่ อ งปั ๊ ม ความร้ อ นกลับ มาใช้ใ นการต้ม น้ า ร้ อ น เพื ่อ
ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ า
นอกจากนวัตกรรมประหยัด พลัง งานผ่า นเทคโนโลยีใ หม่ดงั กล่ า ว โรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดี ฟ ส์
ตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ใน Baa Atoll และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตสงวนชี วมณฑลของโลกที่ได้รับ
การประกาศและคุ ม้ ครองโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย ในการนี้ โรงแรมดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ ได้เข้าร่ วมกับ
องค์ก ารยูเนสโก โดยมี กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์แ ละปกป้ องเขตสงวนชี ว มณฑลที ่ ห ลากหลาย โดยนัก
ชี ว วิ ท ยาทางทะเลท้อ งถิ่ 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 รวมทั้งกิ จกรรมอนุ รัก ษ์พ นั ธุ์
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ฉลามโดยรณรงค์งดการบริ โภคหู ฉลาม กิ จ กรรมงดใช้ ถุ ง และขวดพลาสติ ก เนื่ อ งจากเป็ นสาเหตุ ใ ห้
สั ต ว์ท ะเลสู ญ พัน ธุ์ นอกจากนี้ ยัง มี กิ จ กรรมที่ให้ความรู ้ และส่ งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยวร่ วมอนุ รักษ์และ
ปกป้ องสิ ่ ง แวดล้อ มทางทะเล เช่ น กิ จ กรรมเยี ่ย มชมแนวปะการัง ใกล้เกาะ และเยี ่ย มชมเขตสงวน
ชี ว มณฑลขององค์ก ารยูเนสโก จากความร่ ว มมือ และกิ จ กรรมดัง กล่ า วเป็ นการสร้ า งมาตรฐานการ
อนุ รัก ษ์และปกป้ องเขตสงวนชี ว มณฑลให้ก บั โรงแรมและรี ส อร์ ท พื้ น ที่ ติดทะเลอื่นๆ ก่อให้เกิ ดความ
ยัง่ ยืน แก่ส ัง คมและสิ ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง เป็ นการร่ ว มพัฒ นาและเผยแพร่ น วัต กรรมที ่ดาเนิ น การแล้ว
ประสบความสาเร็ จสู่ สาธารณชน เพื่อเป็ นแนวทางกับผูอ้ ื่นต่อไป
10.3 การดาเนินงานธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
-ไม่มี –
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (After process)
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (After process) หมายถึง กิจกรรมที่มีผลต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานขององค์กรโดยตรง ในฐานะองค์กรหนึ่ งบริ ษ ัท ตระหนัก ดี ว ่า
บริ ษ ัท คื อ ส่ ว นส าคัญ ในการแบ่ ง ปั น และส่ ง เสริ ม หลัก ปฏิ บ ัต ิ เ บื ้ อ งต้น ของโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งเกิ ดจากความใส่ ใจในการรับผิดชอบต่อสังคมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึ งประเด็นทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ และด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่ วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็ นอยู่
ที่ดี ข องชุ ม ชนโดยรอบที ่ ไ ด้เ ข้า ไปใช้พื ้ น ที ่ ดาเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี จากัด (มหาชน) ได้ริ เ ริ ่ ม
กิ จกรรมการกุศ ลในรู ป แบบของการบริ จาค ที่หลากหลายภายในโรงแรมและรี สอร์ ท รวมทั้งธุ รกิ จใน
เครื อดุ สิตที่กระจายอยู่ทว่ั โลก
ในปั จจุบนั ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็ นเรื่ องของการกระทาสิ่ งที่ถูกต้องโดยบุคคลใดบุคคล
หนึ่ งเท่านั้น แต่เป็ นการร่ วมแรงร่ วมใจของแขกผูเ้ ข้าพัก พันธมิตรทางธุ รกิจ และพนักงานของบริ ษทั ให้ยึด
หลักปฏิ บ ตั ิ อนั ทรงคุ ณค่า กิ จกรรมด้านความรั บผิดชอบต่อสั งคมนี้ จึงเป็ นเครื่ องยืนยันได้ว่าบริ ษ ทั มี ความ
ตั้งใจและจิตสานึ กที่ดี อีกทั้ง ยังส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสานึ กในเรื่ องดังกล่าวให้กบั ทุกคนในองค์กรอีกด้วย
ผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสรุ ปแบ่งเป็ นกิจกรรมหลัก 2 ด้าน ดังนี้
(1) กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคม
 ดุสิต สไมล์ (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้ แห่ งความสุ ขของเด็กๆ
ดุสิต สไมล์ เป็ นหนึ่ งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ริเริ่ มขึ้นสาหรับเด็ก ซึ่ งได้พฒั นา
เป็ นโครงการการกุศลระดับสากลที่ นามาปฏิ บตั ิ ทวั่ ทุ กบริ ษทั ในเครื อ โครงการดุ สิต สไมล์ เป็ นการมอบ
รอยยิ้มให้แก่ เด็กๆ รวมทั้งเสริ ม สร้ างโลกให้เป็ นสถานที่ ที่ น่าอยู่มากขึ้ น ด้วยการร่ วมมื อกับมู ลนิ ธิส ร้ าง
รอยยิม้ ประเทศไทย(www.operationsmile.org) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่รวบรวมกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการแพทย์ ที่มี
จิตอาสามาให้บริ การการรักษาและแก้ไขโดยวิธีผา่ ตัดที่ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพแก่เด็กที่มีใบหน้าผิดรู ป
โดยกาเนิด หรื อที่เรี ยกว่า โรคปากแหว่งและเพดานโหว่ เป็ นต้น
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ด้วยกิ จกรรมมากมายตลอดปี ภายใต้โครงการดุ สิ ต สไมล์ มิ ใช่ เพี ยงแค่การช่ วยจัดหากองทุ นเพื่ อ
สนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานต่างๆ เท่านั้น แต่บริ ษทั ยังเน้นย้ า ถึ งความสาคัญของโครงการเพื่อยกระดับความ
เข้า ใจของแขกผูเ้ ข้าพัก องค์ กรพันธมิ ตร และพนั กงาน ผ่ านทางการฝึ กอบรม การดู งาน งานสื่ อมวลชนสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารการตลาด และช่องทางอื่นๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เริ่ มก่อตั้งในปี
2553 มีการระดมเงินบริ จาคผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริ จาคในห้องพักแขก การหักจากเงินเดือนพนักงาน
ที่ เต็ ม ใจมอบเงิ น บริ จ าค การจัด กิ จ กรรมเพื่ อ การกุ ศ ล และขอรั บ บริ จ าคจากหุ ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น
สรุ ปยอดเงินบริ จาคนับแต่เริ่ มโครงการจนถึงปี 2559 มียอดรวมทั้งสิ้ น 8,302,142.38 บาท และได้ทา
การผ่าตัดเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ท้ งั สิ้ น 489 คน
ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้เข้าร่ วมโครงการ Surin Speech Camp ซึ่ งเป็ นโครงการที่จดั ขึ้นโดยมูลนิ ธิ
สร้ างรอยยิม้ แห่ งประเทศไทย เพื่อแก้ไขการพูด (Speech Therapy) ให้กบั เด็กๆที่ ผ่านการผ่าตัดปากแหว่ง
เพดานโหว่แล้ว โครงการดังกล่ าวจัดขึ้ น ณ จังหวัดสุ รินทร์ ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ มูลนิ ธิสร้ าง
รอยยิม้ ประเทศไทยได้มีการจัดการสอนการฝึ กพูดให้กบั เด็กๆและผูป้ กครองถึง 35 ครอบครัว
โครงการย่อยอื่นๆที่จดั ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มการดาเนินงานโครงการดุสิต สไมล์
- เปิ ดท้ ายขายของเพือ่ โครงการดุสิต สไมล์
โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ได้จดั กิจกรรมเปิ ดท้ายขายของเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการดุสิต
สไมล์ ทั้งนี้ พนักงานแต่ละแผนกได้ให้ความร่ วมมือในการเปิ ดร้านอาหารและเครื่ องดื่ม รวมถึงร้านขาย
เสื้ อผ้ามือสอง ซึ่ งได้รับความสนใจจากแขกผูเ้ ข้าพักของโรงแรมด้วยเช่นกัน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ได้มอบให้โครงการดุสิต สไมล์
- ละเลงสี สันเพือ่ แบ่ งปันรอยยิม้ ให้ น้อง 2559 นีออนเวอร์ ชั่น
สานักงานดุสิตส่ วนกลางเข้าร่ วมงานวิง่ การกุศลประจาปี ละเลงสี สันเพื่อแบ่งปั นรอยยิม้ ให้นอ้ ง 2559
นีออนเวอร์ ชนั่ การวิง่ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเพื่อรวบรวมเงินบริ จาคสาหรับใช้เป็ นเงินทุน
ในการผ่าตัดให้กบั เด็กที่เป็ นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ทั้งนี้ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิต
ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รี สอร์ท โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช และโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส
ศรี นคริ นทร์ ได้ให้การสนับสนุนของรางวัลเป็ นบัตรพักที่โรงแรม พร้อมอาหารเช้า เป็ นรางวัลสาหรับผูช้ นะ
และนักวิง่ ผูโ้ ชคดี
- โครงการ รอยยิม้ สดใสหัวใจเปี่ ยมสุ ข
ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล และโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ เข้าร่ วมกิจกรรม GATHER to GIVE ซึ่งเป็ น
ส่ วนหนึ่งในโครงการรอยยิม้ สดใสหัวใจเปี่ ยมสุ ขของมูลนิ ธิสร้างรอยยิม้ แห่งประเทศไทย พนักงานร่ วมเป็ น
อาสาสมัครทามงกุฎกระดาษและพัดกระดาษ เพื่อส่ งต่อให้นอ้ งๆ ผูม้ ีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในวันที่คุณ
หมอลงพื้นที่พบผูป้ ่ วยและในวันที่นอ้ งๆพักรักษาตัวหลังได้รับการผ่าตัด
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- ตลาดนัดยามเย็น โดยโรงแรมดุสิต ดีทู และโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชี ยงใหม่
โรงแรมดุสิต ดีทู และโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่ ร่ วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ตลาดนัด
ยามเย็น” ขึ้นที่ลาน ดี สแควร์ โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ โดยเงินรายได้ในการจัดงานครั้งนี้ จานวน 3,000
บาท ได้นาไปสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กผูพ้ ิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในโครงการดุสิต สไมล์ พร้อมกันนี้
ภายในงานยังมีการบริ จาคขนมขบเคี้ยว อาหารกระป๋ อง ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ของเล่น เสื้ อผ้าสาหรับสุ นขั หรื อแมว โดยทางโรงแรมได้นาของทั้งหมดไปบริ จาคให้แก่ มูลนิธิแคร์ ฟอร์ ด็อก
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- ตัดผมฟรีเพือ่ ดุสิตสไมล์
โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราชและร้านมาคัทบาร์ จัดกิจกรรมตัดผมฟรี และร่ วมบริ จาคเพื่อนารายได้โดย
ไม่หกั ค่าใช้จา่ ยร่ วมสมทบทุนเข้าโครงการ “ดุสิต สไมล์” ณ ตลาดนัดไนท์บา้ นเกาะ โดยมียอดบริ จาคที่ได้
จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จานวน 10,960 บาท
- บริจาคเงิน
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มอบเงินบริ จาค 170,000 บาทให้กบั มูลนิธิสร้างรอยยิม้
- การแข่ งขันโบว์ ลงิ่ การกุศล
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้จดั การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลให้กบั พนักงานของโรงแรม ซึ่ งรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายจากค่าสมัครของผูแ้ ข่งขันและจากการขายเสื้ อที่ระลึก จานวน 23,024 บาทได้มอบให้กบั
มูลนิธิสร้างรอยยิม้
- กิจกรรมแบ่ งปันความรักและรอยยิม้
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ได้จดั กิจกรรมแบ่งปั นความรัก รอยยิม้ และเสี ยงหัวเราะให้แก่สังคม โดยพาเหล่า
ซานต้าและซานตาริ น่า ไปมอบความสนุกสนานเสี ยงเพลงและของขวัญเพื่อแบ่งปั นและส่ งต่อความสุ ขให้แก่กนั
โดยได้ไปทากิจกรรมตามที่ต่างๆ ทั้งโรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ จังหวัดเชี ยงใหม่
มูลนิธิเด็กกาพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติเชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์เด็กกาพร้าบ้านเด็กดี เพื่อร่ วมกันเฉลิม
ฉลองในเทศกาลแห่ งความรักและความสุ ข
- งานวันเด็กแห่ งชาติ 2559 โดยโรงแรมดุสิต ดีทู เชี ยงใหม่
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ได้นาตุก๊ ตา ขนม และของเล่นมากมายจากลูกค้าและไปมอบให้กบั เทศบาล
เชียงใหม่และห้องสมุดประชาชนประจาจังหวัด เพื่อนาไปทากิจกรรมวันเด็ก นอกจากนี้ ทางโรงแรมยังได้
นาปฏิทินดุสิตของปี 2558 ไปมอบให้แก่โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อเพื่อนาไปทาสมุดอักษรเบรลล์
ให้แก่นอ้ งๆ นักเรี ยนผูบ้ กพร่ องทางสายตา
- เทศกาลเข้ าพรรษา โดยโรงแรมดุสิต ดีทู เชี ยงใหม่ และ โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ จัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัด
ทาบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปั จจัย เนื่ องในเทศกาลเข้าพรรษา อีกทั้งยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์ ณ วัดศรี โขง ตาบลวัดเกตุ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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- ผ้าป่ าสามัคคี ดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น นาคณะพนักงานของโรงแรม ร่ วมเป็ น เจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคีสมทบทุน
สร้างศาลาการเปรี ยญ ณ วัดแก้วบุบผาราม อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ปฏิบตั ิ
เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องในพระพุทธศาสนาสื บต่อไป
- เลีย้ งอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ให้การสนับสนุนเงินบริ จาคกับโครงการ “Chef’s And F&B Get Together”
เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยนที่โรงเรี ยนบ้านหนองตาฉาว (จตตฺ ราษฎร์บารุ ง) ตาบลเขากระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งกิจกรรมนี้จดั ขึ้นโดยได้รับความร่ วมมือจากหลายๆโรงแรมทที่ยใู่ นเขตอาเภอ
ชะอา และอาเภอหัวหิ น
- งานวันเด็กแห่ งชาติ 2559 โดยโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
ทีมผูบ้ ริ หารและพนักงานโรงแรม ร่ วมกันส่ งมอบของขวัญให้แก่ตวั แทนคุณครู จากโรงเรี ยนเทศบาล
5 บ้านห้วยทรายใต้ โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ และเทศบาลเมืองชะอา เพื่อนาของขวัญไปมอบ
ให้กบั เด็กๆในงาน “วันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2559” โดยทางโรงแรม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของเยาวชน
ซึ่งจะสามารถเติบโตมาเป็ นบุคลากรที่ดีได้ในงานบริ การ
- โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช พัฒนาสั งคมโดยร่ วมทานุบารุ งวัดบ้ านเกาะ
พนักงานโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช รวมทั้งทีมงานบริ ษทั ปิ ยราชก่อสร้าง จากัด หจก. ชัยวราพัฒนา
และหจก. แทน แอร์ คอนดิ ชนั่ ร่ วมกันทากิ จกรรมเพื่อสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อทาความสะอาดบริ เวณ
วัดและซ่ อมแซมอุ ป กรณ์ ห้องน้ าวัดที่ สึ กหรอ พนักงานได้ป รับ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงอุ ปกรณ์ หลายอย่าง เช่ น
เปลี่ ยนฝ้ าเพดาน ประตูห้องน้ าพร้ อมที่ ล็อค หัวก๊อกน้ า หลอดไฟ และอุปกรณ์ อื่นๆที่ เสี ยหาย รวมทั้งทาสี
รอบห้องน้ าใหม่
- ตลาดนัดมือสอง
โรงแรมดุ สิตปริ๊ นเซส โคราช ได้จดั กิ จกรรมตลาดนัดมือสอง โดยการประมูลสิ นค้าจากสโตร์ Lost &
Found กิ จกรรมนี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อรณรงค์ใ ห้ พ นัก งานมี พ ฤติ ก รรมในการท างานที่ โปร่ ง ใส ไม่ ส่ ง เสริ ม ให้
นาสิ่ งของที่ ลูกค้าลื มมาเป็ นของตนเอง และนาเงิ นเข้าโครงการ “ปริ๊ นเซสร่ วมใจสานสายใยสู่ น้อง” ทั้งนี้
ยอดรวมที่มอบให้โครงการดังกล่าวคือ 6,920 บาท
- ทาความสะอาดชุ มชน
โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช ร่ วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและชาวชุมชนปลายนาสามัคคี ซึ่ งเป็ นชุมชน
ติดกับโรงแรม ร่ วมมือกันทาความสะอาดชุมชน นอกจากจะเป็ นการทาให้ชุมชนน่าอยูแ่ ล้ว ยังช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงแรม ซึ่ งสอดคล้องกับ Dusit Ways คือ “เราเคารพต่อชุมชน”
- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็ นผู้นาเมืองพัทยาสนับสนุนกิจกรรมวันงดสู บบุหรี่โลกปี 2559
ทีมผูบ้ ริ หารและพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชมรม Sunday Bike Club ตลอดจนสานักงาน
ขายการบิ นไทย สาขาพัท ยา และบรรดาผูเ้ ข้าร่ วมงาน มาร่ วมกัน จัดกิ จกรรมวันงดสู บ บุ หรี่ โลกขึ้ น งาน
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เริ่ มต้นด้วยการแสดงเรื่ องเปาบุน้ จิ้นที่ แสดงให้เห็ นถึ งโทษของการสู บบุหรี่ ที่มีต่อสุ ขภาพ ต่อจากนั้น ได้มี
การโชว์เต้นแอโรบิ ค โดยที ม งาน DFiT ของโรงแรม ตามด้วยพิ ธี ม อบประกาศนี ยบัตรให้ก ับ พนัก งานที่
สามารถเลิกบุหรี่ ได้ ตามด้วยกิจกรรมการปั่ นจักรยานเพื่อสุ ขภาพ เป็ นระยะทางทั้งสิ้ น 28 กิโลเมตร เริ่ มปั่ น
จากถนนเลียบชายหาดไปจนถึงบริ เวณเขตจอมเทียน พัทยาใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการออกกาลังกายและห่ างไกลการสู บบุหรี่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็ นผูน้ าในอีสเทิร์นซี บอร์ ดเกี่ยวกับ
โรงแรมที่ ทุ่มเทให้การสนับสนุ นเรื่ องสุ ขภาพของโลกและการรณรงค์เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้เป็ นไปในแนวทางที่ดียงิ่ ขึ้น ไม่เพียงแต่ส่งเสริ มพนักงานทุกคนและชุ มชนให้มีสุขภาพ
ที่ดีแข็งแรง แต่ยงั ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่ องภาวะโลกร้อนอีกด้วย
- เทศกาลเข้ าพรรษา โดยโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่ วมสื บสานประเพณี แห่ เทียนเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา ในงาน
วันเข้าพรรษาประจาปี 2559 ณ วัดอนามัยเกษม (วัดบางเทา) โดยมีเพื่อนพนักงานเข้าร่ วมขบวนแห่ อย่าง
คับคัง่ นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในตาบลเชิงทะเล ได้ร่วมทาบุญผ่านการบริ จาค ตลอดเส้นทาง
ของขบวนแห่ ลากูน่า ภูเก็ต จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาติดต่อกันเป็ นปี ที่ 17 เพื่อสานสัมพันธ์และเสริ มสร้าง
จิตสานึกในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและประเพณี อนั ดีงามให้คงอยู่
- ทีมกู้ภัยของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
ทีมกูภ้ ยั ของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ช่วยเรื อขนาด 80 ฟุตที่กาลังจมชื่อ อีดาฟูชิ นียามา ซึ่ งเป็ นเรื อที่ใช้
ในการขนส่ งสิ นค้าจากมาเล่ (เมืองหลวงของมัลดีฟส์ ) ไปยังเกาะอีดาฟูชิ (เมืองหลวงของบา อะตอล) ในช่วง
8 ปี ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ ทีมกูภ้ ยั ของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มักจะเป็ นทีมช่วยเหลือแรกๆที่ไปช่วยรี สอร์ ทต่างๆ
และหมู่ เกาะโดยรอบนั้น ก่ อนเสมอ พนัก งานได้แสดงให้ เห็ น ถึ งการท างานเป็ นที ม ที่ ดี และด้วยความ
ช่ วยเหลื อของชาวเกาะท้องถิ่ น และที ม ต ารวจ เรื อล านี้ ก็ ได้รับ การช่ วยเหลื อหลัง จากที่ พ นัก งานท างาน
อย่างหนักเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง
- การบริจาคให้ โรงเรียนปฐมวัยเกาะ Dhonfanu
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้ทากิจกรรม "การบริ จาคให้โรงเรี ยนปฐมวัย เกาะ Dhonfanu" งานนี้ จดั ขึ้น
ด้วยการสนับ สนุ นของสมาชิ ก คณะกรรมการบริ หาร และสมาชิ กในที มโรงแรมดุ สิ ตธานี มัล ดี ฟ ส์ เป็ น
ระยะเวลานาน 2 ชัว่ โมง โดยในงานมี กิจกรรมหลายอย่าง เช่ น การบริ จาคอุป กรณ์ กีฬาสาหรั บเด็กให้กบั
โรงเรี ยนอนุบาล ใช้เวลาในการเล่นเกมกับเด็กๆ และการให้บริ การอาหารว่าง
- ศูนย์ คิคุยุสาหรับเด็ก
โรงแรมดุ สิต ดี ทู ไนโรบี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่ งหนึ่ งในไนโรบี ซึ่ งได้ดูแลอุ ป ถัมภ์นักเรี ยนจานวน
65 คน อายุต้ งั แต่ 2 -10 ปี และผูป้ กครองจานวนอีก 25 คน ในศูนย์แห่ งนี้ ปู่ ย่าตายายต้องแบกรับภาระในการ
เลี้ ยงดูหลานของพวกเขาที่ติดเชื้ อเอชไอวีซ่ ึ งเป็ นเด็กกาพร้า พนักงานของโรงแรมได้ใช้เวลาทั้งวันกับเด็กๆ
ร่ วมทากิจกรรม วาดภาพบนใบหน้า จิตรกรรมบาบัด ตรวจสุ ขภาพและทาอาหารให้เด็กๆทาน
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- การบริจาคโลหิตให้ สภากาชาดไทย
บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) ร่ วมกับ สภากาชาดไทยได้จดั การรับ บริ จาคเลื อดจากพนักงานของ
โรงแรมดุ สิ ตธานี กรุ งเทพฯ และพนัก งานจากส่ วนส านัก งานใหญ่ รวมถึ งพนักงานจากบริ ษ ทั ต่างๆ ใน
อาคารพาณิ ช ย์ดุ สิ ตธานี เป็ นประจาทุ ก ปี ในปี 2559 ได้จดั กิ จกรรมเมื่ อวัน ที่ 12 ตุ ล าคม 2559 ณ อาคาร
พาณิ ชย์ดุสิตธานี กิจกรรมครั้งนี้ได้รับบริ จาคเลือดเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 127 ถุง
 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเพิม่ ผืนป่ า โดยสานักงานดุสิตส่ วนกลาง
สานักงานดุสิตส่ วนกลางและคณะกรรมการสวัสดิ การ พาพนักงานอาสาเพื่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นตัวแทน
เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมประจาปี 2559 ที่ตาบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่ องในโอกาสวัน
คุม้ ครองโลกซึ่ งตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี พนักงานได้รับการถ่ายทอดความรู ้เรื่ องระบบนิ เวศน์และ
ร่ ว มกัน ปลู ก ต้น โกงกางเพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ผื น ป่ าและอนุ รั ก ษ์ แ นวชายฝั่ ง ทะเลของจัง หวัด
สมุทรสงคราม กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามในการขับเคลื่อนให้องค์กรของเราเป็ นองค์กรธุ รกิจ
เพื่อการท่องเที่ยวที่เป็ นคุณต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและชุมชนที่เราเข้าไปดาเนินธุ รกิจ
- กิจกรรม “แต้ มสี ให้ สวน ชวนแม่ ปลูกต้ นไม้ ”
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ คุณศุภจี
สุ ธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล พร้อมด้วยพนักงานสานักงานใหญ่
ร่ วมกันปลูกต้นไม้พนั ธุ์หายากและกล้วยไม้ ณ สวนลุมพินี เพื่อร่ วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กบั ชุมชนสี ลม
ภายใต้ โครงการ “แต้มสี ให้สวน ชวนแม่ปลูกต้นไม้”
- กิจกรรมการตอบแทนคุณระบบนิเวศ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งกับ “กิจกรรมการ
ตอบแทนคุณระบบนิเวศ” ด้วยการร่ วมกันปลูกกล้าไม้หลากหลายพันธุ์กว่า 300 ต้น ณ ขุนน้ าปงไคร้
บ้านปงไคร้ ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งในการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ของทั้งสองโรงแรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร องค์การบริ หารส่ วนตาบลโป่ งแยง อาสาสมัครชุมชน
บ้านโป่ งแยง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้ นฟูป่าต้นน้ าในพื้นที่ขนุ น้ าปงไคร้ และช่วยกันดูแลรักษาป่ า
- กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้ อน (Earth Hour) โดย โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น สนับสนุ นวันลดโลกร้อนด้วยกิ จกรรมการปลูกต้นไม้บริ เวณรอบรั้ว เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้กบั โรงแรม ต่อด้วยการเชิ ญชวนแขกร่ วมประดิษฐ์เทียนเจลเพื่อเป็ นแสงสว่างช่วงกลางคืน ซึ่ ง
เทียนดังกล่าวสามารถนามาเป็ นส่ วนลดค่าอาหารมื้อค่ามูลค่า 60 บาท ต่อเทียน 1 แท่ง พร้อมทั้งร่ วมรณรงค์
ให้ พ นัก งานทุ ก แผนกช่ ว ยกัน ปิ ดไฟและอุ ป กรณ์ ส านัก งานต่ า งๆที่ ไ ม่ จาเป็ นระหว่างช่ วงเวลา 20:30 21:30 น. เพื่อส่ งเสริ มการลดโลกร้อนพร้อมกันทัว่ โลก
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- กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้ อน (Earth Hour) โดยโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
ที ม ผูบ้ ริ หารและพนักงานโรงแรมดุ สิตธานี พัท ยา พร้ อมกับ ดร.จิรพล สิ นธุ นาวา รองประธานและ
เลขาธิ การมูลนิธิใบไม้เขียว เข้าร่ วมงาน Earth Hour โดยการปิ ดไฟที่ไม่มีความจาเป็ นทัว่ ทั้งบริ เวณโรงแรม
ตั้งแต่ 20:30 - 21:30 น. ระหว่างนั้นมีการเต้นซุ มบ้าจากทีมงาน DFiT งานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อ
สิ่ งแวดล้อม โดยรี สอร์ ทที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุ นองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ เพื่อร่ วมกันปกป้ องโลกและต่อต้านสภาวะโลกร้อน
- กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้ อน (Earth Hour) โดยโรงแรมดุสิตธานี ดูไบ
โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ร่ วมสนับสนุนวันลดโลกร้อนโดยการปิ ดไฟทั้งหมดในทุกห้องพักและพื้นที่ทว่ั ไป
ในบ้านดุสิตซึ่ งเป็ นบ้านพักของพนักงาน เวลา 20:30 - 21:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ที่จะช่วย
โลกและช่วยในการสร้างโลกที่ยงั่ ยืน
- งานอนุรักษ์ พันธุ์เต่ าทะเล ครั้ งที่ 22
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปโรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่ วมกิ จกรรมงานอนุ รักษ์พนั ธุ์เต่าทะเล ครั้งที่ 22 โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อปลู ก จิ ตสานึ ก และสร้ างการมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์พ นั ธุ์ เต่ าทะเล รวมถึ งระดมทุ น
สนับสนุ นการวิจยั เพื่อการอนุ รักษ์พนั ธุ์เต่าทะเล ณ ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามัน (PMBC) ซึ่ งการจัดงานในปี นี้ ได้จดั งานตามกรอบของ พรบ.ป้ องกันการทารุ ณกรรมและการ
จัดสวัสดิ ภาพสัตว์ โดยมีกิจกรรมให้ความรู ้ ดา้ นการอนุ รักษ์พนั ธุ์ เต่าทะเล นิ ทรรศการ กิ จกรรมระดมทุ น
และการทาความสะอาดชายหาด โดยในปี นี้ มีการปล่อยเต่าทะเลทั้งสิ้ น 50 ตัว ซึ่ งนับตั้งแต่ปี 2537 ลากูน่า
ภูเก็ตได้คืนเต่าทะเลสู่ ธรรมชาติแล้ว 2,020 ตัว ในงานนี้ ได้มีพิธีส่งมอบบ่ออนุ บาลเต่าทะเลให้แก่ศูนย์วิจยั ฯ
ซึ่ งโรงแรมทุกแห่งในลากูน่า ภูเก็ตได้สนับสนุนการก่อสร้างด้วยจานวนเงิน 609,726 บาท
- กิจกรรมสร้ างชุ มชนสี เขียว
โรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่ วมสร้ างชุ มชนสี เขียวสู่ ปีที่ 10 นาทีมโดยผูบ้ ริ หาร เพื่ อนพนักงานใน
ลากูน่า ภูเก็ต และสมาชิ กชุ มชนกว่า 250 คน ร่ วมกันปลู กกล้าไม้ 2,400 ต้น ณ บ้านป่ าคลอก อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ตลอด 10 ปี ที่ผา่ นมา ทางโรงแรมได้ร่วมสร้างผืนป่ าด้วยการปลูกกล้าไม้ไปแล้วกว่า 25,000 ต้น
และในปี นี้ ทางโรงแรมฯยัง ได้ จ ัด กิ จ กรรมพิ เศษจัด เลี้ ยงอาหารกลางวัน และกิ จ กรรมมอบความสุ ข
สร้างรอยยิม้ และเสี ยงหัวเราะให้กบั คุณตาคุณยาย ณ ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ ภูเก็ต
- กลับสู่ มหาสมุทร
โรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดี ฟ ส์ ประสบความส าเร็ จในการปล่ อยเต่ าทะเลป่ ากลับ ลงไปในมหาสมุ ท ร
เต่าตัวนี้ ได้รับการตั้งชื่ อว่า 'Sa-Wan' หมายถึง 'สวรรค์' ในภาษาไทย เป็ นเต่าทะเลโอลีฟริ ดลียท์ ี่ไม่ได้เห็นกัน
ทัว่ ไปรอบๆ แนวปะการังมัลดีฟส์ เต่าตัวนี้ โดนซัดขึ้นไปบนชายหาดไปติดอวนประมง หลังจากที่เต่าได้รับ
การรักษาที่ โรงพยาบาลจนมันฟื้ นตัวเต็มที่ ทางโรงแรมดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ จึงได้บริ จาคเครื่ องส่ งสัญญาณ
ดาวเทียมติดตามตัวแนบไปกับกระดองของมัน เพื่อที่จะติดตามการออกผจญภัยในมหาสมุทรครั้งใหม่ของ
มันอีกด้วย
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10.5

การป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
(1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น

บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) ตระหนักดี ว่าการทุ จริ ตเป็ นอุ ป สรรคสาคัญ ทั้งในระดับ หน่ วย
ธุ รกิ จและระดับ ประเทศ และมี ความตั้งมัน่ ในการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นทุ ก รู ป แบบ จึ งกาหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุกคนปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิ จในเรื่ องการ
ต่อต้านการติดสิ นบน และการคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด รวมถึ งระมัดระวังการกระทาการใดๆ อันอาจเป็ น
เหตุ สนับ สนุ น การคอร์ รัป ชั่นในองค์กรหรื อหน่ วยงานอื่ นๆ บริ ษ ทั มี นโยบายที่ ชัดเจนในการสนับ สนุ น
มาตรการทั้งของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยในปี 2556 ที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ดุ สิ ตธานี จากัด (มหาชน) ได้มีม ติ อนุ ม ตั ิ การเข้าร่ วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิ บ ตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และที่ประชุ มคณะกรรมการครั้ง
ที่ 6/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุ มตั ิ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ซึ่ งตั้งอยู่บนแนว
ปฏิบตั ิหลัก ดังนี้
ไม่เสนอ เรี ยก รับ หรื อให้ค่าตอบแทนหรื อสิ นบน จากบุคคลหรื อหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรในทุ กรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยมุ่งหวังให้มีการตอบแทนการปฏิ บตั ิ ที่เอื้ อ
ประโยชน์ต่อกัน หรื อหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริ ษทั
ไม่ทาธุ รกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานอื่น หรื อบุคคล
อื่นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ไม่บริ จาคเงิน ให้ของขวัญ ประโยชน์ หรื อสิ่ งตอบแทน เพื่อก่อให้เกิ ดความสะดวกไม่ว่า
กรณี ใดๆ
มี การกาหนดขั้นตอนควบคุ มการเบิ กจ่าย และแสดงวัตถุ ประสงค์ที่ ชัดเจน พร้ อมระบบ
จัดเก็บข้อมูลที่สามารถติดตามตรวจสอบได้
มีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั และรณรงค์ให้ทุกฝ่ าย
ตระหนัก ถึ งความส าคัญในเรื่ องดังกล่ าว ผ่านกลไกและสื่ อต่างๆ อาทิ การอบรมโดยผ่านการปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ การรณรงค์ผา่ นสื่ อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของบริ ษทั และ Intranet เป็ นต้น
จัดให้มีช่องทางและวิธีการที่ ปลอดภัยในการแจ้งเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อเบาะแสเกี่ ยวกับการ
คอร์ รัปชัน่ ผ่านกล่องรับเรื่ องร้องเรี ยนภายในองค์กร หรื อสามารถร้องเรี ยนโดยตรงไปยังกรรมการตรวจสอบ
ได้
(2) การดาเนินการ
รายละเอียดปรากฎตามหัวข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 134
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กิจการของบริษัทมีผลต่ อสั งคมในบริบทของการสร้ างคุณค่ าร่ วม (Creating Shared Value: CSV)
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ดาเนินกิจการโดยคานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคมและ
สิ่ งแวดล้อมโดยควบคุ มและพัฒนาให้เกิ ดผลกระทบทางลบน้อยที่ สุด ทั้งในรู ปแบบของ CSR-in-process
อาทิ นโยบายการควบคุ มผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นโยบายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
และการพัฒนาความสามารถและสวัสดิ การของบุคลากร ฯลฯ ประกอบกับกิ จกรรมในรู ปแบบของ CSRafter-process กล่าวคือ การร่ วมสนับสนุ น รณรงค์ และการบริ จาคในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของบริ ษทั
และสังคมโดยรอบสามารถเจริ ญเติ บโตร่ วมกันได้อย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม การดาเนิ นการดังกล่ าวมิ ได้
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจหลัก ในปี 2558 บริ ษทั ได้ขยายธุ รกิจโดยบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้า กับ ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท โดยพิ จ ารณาถึ ง การประกอบกิ จ การที่ มี ธุ ร กิ จ หลัก (Core Business) ที่ จ ะ
ตอบสนองความต้องการของสังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างรายได้ จึงได้เปิ ดโรงเรี ยนการโรงแรมดุ สิตธานี
ซึ่ งเป็ นสถาบันเผยแพร่ พัฒนาความรู ้ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพโรงแรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักเรี ยนนักศึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย รวมถึงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อปฏิบตั ิงาน
ในอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม AEC กิ จการเพื่อการศึกษาดังกล่าวจะเป็ น
หน่วยธุ รกิจหนึ่ งของบริ ษทั ที่จะขับเคลื่อนบทบาทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการตอบโจทย์
ทางด้านธุ รกิจเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
10.6

รายงานความยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้จดั ทารายงานความยัง่ ยืนขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสื่ อสารนโยบาย การบริ หารจัดการและ
การดาเนิ นงานด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตามรอบเวลาในการปรับปรุ งข้อมูลรายปี ที่บริ ษทั กาหนด ซึ่ งจัดทาข้อมูลครั้งสุ ดท้ายวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยการจัดทารายงานนี้ อา้ งอิงหัวข้อ (GRI reference) ตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนของ
Global Reporting Initiative (GRI) รุ่ น G4 และเป็ นการเก็บข้อมูลในระหว่างปี 2559 เท่านั้น และสามารถดู
ได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.dusit.com
ขอบเขตเนือ้ หาของข้ อมูล
รายงานฉบับ นี้ ครอบคลุ ม นโยบาย และแนวทางการดาเนิ นงานเพื่อความยัง่ ยืนของบริ ษทั ดุสิ ต
ธานี จากัด (มหาชน) และโรงแรมในเครื อ 12 แห่ ง ได้แ ก่ โรงแรมดุสิ ตธานี กรุ งเทพฯ ดุสิ ต ธานี ดูไ บ
ดุ สิ ต ธานี หัว หิ น ดุ สิ ต ธานี ลากูน่ า ภูเก็ต ดุ สิ ต ธานี พัท ยา ดุ สิ ต ปริ ๊ น เซส โคราช ดุ สิ ต ปริ ๊ น เซส ศรี
นคริ น ทร์ ดุ สิ ต ปริ๊ น เซส เชี ย งใหม่ ดุ สิ ต ดี ทู เชี ย งใหม่ ดุ สิ ต ธานี มะนิ ล า ดุสิ ต ธานี มัล ดีฟ ส์ ดุสิ ต ธานี
เลควิว ไคโร สาหรับข้อมูลนอกเหนื อจากรายงานฉบับนี้ จะแสดงอยู่ในรายงานประจาปี 2559
บริ ษทั ได้ทารายงานความยัง่ ยืนโดยอ้างอิงหัวข้อ ตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่ นG4 โดยมีคณะกรรมการบริ หารจัดการสู่ ความยัง่ ยืนทาหน้าที่
กาหนดสาระสาคัญ กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็ นชอบประเด็นที่มีนยั สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
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ความยัง่ ยืนด้า นเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของกิ จการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็ น
ระยะ ทั้งนี้ เพื่อทาให้มีการกาหนดเนื้ อหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
ขอบเขตของข้อ มูล และวิธี ก ารที ่ ใ ช้ใ นการรายงานครั้ ง นี้ เ ป็ นแบบเดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ นการจัด ท า
รายงานความยัง่ ยืนประจาปี 2558
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรคือ บุคคลหรื อกลุ่มคนที่สร้างผลกระทบหรื อได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินธุ รกิจหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเหล่านี้ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุน ลูกค้า
พนัก งาน สัง คมและหน่ว ยงานรัฐ ที ่ม ีค วามเชื ่ อ มโยงเกี ่ย วกับ การสร้า งผลกระทบ และ/หรื อ ได้รับ
ผลกระทบจากองค์กร
ความรับผิดชอบของบริษัทต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. ลูกค้ า
นักท่องเที่ยว นักธุ รกิจ
ผูม้ าประชุมสัมมนา
ผูม้ ารับบริ การของโรงแรม

ความรับผิดชอบของบริษัท













3. พนักงาน
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง







บริ หารงานอย่างโปร่ งใส
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริ ษทั
มาตรฐานการบริ การ
ความพึงพอใจและความปลอดภัย
สิ นค้าและบริ การคุม้ ค่ากับราคา
ไม่เอาเปรี ยบลูกค้า
รักษาความลับของลูกค้า
ส่ งเสริ มการพัฒนาด้านการบริ การและหลังการบริ การ
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริ การผ่านช่องทางที่หลากหลาย
การให้บริ การอย่างเต็มที่โดยไม่ตอ้ งรอให้มีการร้องขอจาก
ลูกค้า
รักษาความต่อเนื่ องของธุ รกิจและการให้บริ การใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรื อสถานการณ์พิเศษ
หากมีขอ้ ร้องเรี ยนจากลูกค้าจะรี บดาเนินการโดยเร็ วที่สุด
สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี
ความมัน่ คงและความเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงานของ
พนักงาน
โอกาสในการพัฒ นาและเข้า ฝึ กอบรมเพื ่ อ เพิ่ ม ทัก ษะ
อย่างเท่าเทียมกัน
พิจารณาพนักงานปั จจุบนั เป็ นอันดับแรกเมื่อมีตาแหน่ ง
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ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

4. สั งคม
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส
สถาบันการศึกษา

5. หน่ วยงานรัฐ
หน่วยงานราชการผูก้ าหนดนโยบาย

ความรับผิดชอบของบริษัท










งานที่สูงขึ้น
จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทางาน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การที่คานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
การกาจัดของเสี ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การอยูร่ ่ วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์
สนับสนุนและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนและ
เคร่ งครัด
เผยแพร่ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล

บริ ษ ทั ได้ก าหนดให้ผู ม้ ีส่ ว นได้เ สี ย เหล่า นี้ เป็ นหนึ่ ง ในองค์ป ระกอบที ่ต อ้ งค านึ ง ถึ ง และให้
ความสาคัญในการดาเนิ นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การดาเนิ นงานของบริ ษทั จะเป็ นไปอย่าง
มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ โปร่ งใส โดยให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายควบคู่ไปกับการมี
บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่ น ผูถ้ ื อหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม
และสิ่ ง แวดล้อ ม ภาครัฐและหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ ง อย่า งเหมาะสม ทั้ง สิ ท ธิ ที่ใ ห้ไ ว้โดยกฎหมาย หรื อ
ภายใต้ข อ้ ตกลงที่ทาระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ได้กาหนดแนวทางปฏิ บ ตั ิสาหรับ กรรมการ
ผูบ้ ริ ห าร และ พนัก งาน ไว้ใ นนโยบายการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ดี จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั และ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน เพื่อให้เกิ ดความโปร่ ง ใส และเป็ นธรรมต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย กลุ่ ม ต่างๆ และได้สื่ อสารผ่านเว็บ ไซต์ของบริ ษทั เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ายจะได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรม
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ประเด็นสาคัญและความเกีย่ วข้ องของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ความสาคัญต่ อดุสิต

สาคัญมาก






สาคัญ

ความสาคัญต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย






สาคัญ
ทาให้ลูกค้าพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัย
เมื่อเข้ามารับบริ การ และรู ้สึกคุม้ ค่า
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ยอดกาไรสุ ทธิ
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
อย่างถูกต้อง
การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ
ก่อนและหลังการขายอย่างรับผิดชอบ
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเป็ น
พลเมืองที่ดีในการกากับดูแลกิจการ
ต่อสังคมและในชุมชนใกล้เคียง
การป้ องกันอุบตั ิเหตุและภัยพิบตั ิ
ที่อาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต
การตอบข้อร้องเรี ยนของลูกค้า






สาคัญมาก
มาตรฐานของสิ นค้าและการบริ การ
การให้บริ การอย่างเต็มที่โดยไม่ตอ้ งรอ
การร้องขอจากลูกค้า
การเป็ นบริ ษทั ธรรมาภิบาล
การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริ การที่รักษา
สิ่ งแวดล้อม

 การดูแลพนักงาน และการให้ความมัน่ คง
และความเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงาน
 การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ

บริ บทของธุ รกิจ
บริ ษ ัท และโรงแรมในเครื อ มี เ ป้ าหมายในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ เชิ ง รุ ก ควบคู่ ไ ปกับ การบริ ห าร
ต้น ทุ น อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมุ ่ง เน้น การเพิ ่ม จานวนโรงแรมที ่ รั บ บริ ห ารทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศมากขึ้ น ในขณะเดี ยวกัน ยังได้พิจารณาเพิ่มช่ องทางการลงทุนในกิ จการโรงแรม การศึกษา
เพื่อ ดารงมู ล ค่ า ของธุ ร กิ จ ในระยะยาวบนพื้ น ฐานการเผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรมความเป็ นไทย และเพื ่ อ
ขยายธุ ร กิ จ ที่ มี บ ทบาทต่ อ สั ง คมในบริ 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 ประสบปั ญ หาขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ
ดาเนิ น งาน ขณะเดี ย วกัน โอกาสทางการศึ ก ษาและสถาบัน การศึ ก ษาด้า นธุ ร กิ จ การโรงแรมใน
ประเทศไทยยัง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาในประเทศ ในเดือนสิ งหาคม 2558
จึงได้จดั ตั้งโรงเรี ยนดุสิตธานีการโรงแรมภายใต้บริ ษทั ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา จากัด ณ ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ
ถนนเพชรบุรี และบริ ษทั มีนโยบายที่ จะขยายโรงเรี ยนที่มีลกั ษณะเช่ นเดี ยวกันนี้ ในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
และประเทศในกลุ่ มอาเซี ยน เนื ่ อ งจากเล็ ง เห็ น ว่า เป็ นการช่ ว ยขยายโอกาสทางการศึ ก ษาด้า นการ
โรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น ตอบสนองความต้อ งการของเยาวชนใน
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ประเทศและระดับ ภู ม ิ ภ าค และผลัก ดัน การยกระดับ มาตรฐานการศึ ก ษาในสาขาวิช าชี พ การ
โรงแรมของไทย ทั้ ง ยัง เป็ นการช่ ว ยเพิ ่ ม บุ ค ลากรที ่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในธุ ร กิ จ การโรงแรม
โดยตรงออกสู่ ต ลาดแรงงาน ซึ่ งจะช่ ว ยให้ บ ริ ษ ัท มี โ อกาสสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ โ ดยตรงใน
สาขาวิ ช าชี พ การโรงแรมมากขึ้ น ลดปั ญ หาขาดแคลนแรงงานในธุ ร กิ จ การโรงแรมโดยรวมใน
อนาคต นอกจากนี้ เพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของบริ ษ ทั ดาเนิ น ไปอย่า งโปร่ ง ใสและเป็ นธรรมจึง มี
คณะกรรมการฝ่ ายต่า งๆ ทาหน้า ที่ พิจารณาและจัดการในเรื่ องต่า งๆ ให้เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อง เหมาะสม
ยิ่ง ไปกว่า นั้น เพื ่อ ให้เกิ ด ความยัง่ ยืน ทางสัง คม บริ ษ ทั ได้ดาเนิ น การพัฒ นาศัก ยภาพพนัก งานเพื่อ ให้มี
โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานและมีความมัน่ คงในอาชี พอันจะนาไปสู่ ความมัน่ คงของครอบครัวรวมถึ ง
สัง คม ตลอดไปถึ ง การให้ค วามส าคัญ กับ ชุ ม ชนที ่อ ยู ่โ ดยรอบของโรงแรม การให้ค วามร่ ว มมือ กับ
หน่ วยงานรัฐและช่ วยเหลื อสังคมเมื่อมีโอกาส การให้ความรู ้ เรื่ องสิ่ งแวดล้อมกับพนักงาน ลูกค้า และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย การเลื อกใช้อุปกรณ์ เครื่ องใช้ในโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่า ง
คุ ม้ ค่าทุ กกระบวนการ เพื่อให้อนุ ชนรุ่ นหลังได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ใช้ต่อไป
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
เพื ่อ บรรลุ ต ามเป้ าหมายของบริ ษ ทั ในการประกอบธุ ร กิ จ อย่า งเป็ นธรรม โดยค านึ ง ถึ ง สัง คม
โดยรวม และดารงมูลค่าของธุ รกิ จในระยะยาว บนพื้นฐานของการเพิ่มมูล ค่าทางเศรษฐกิ จไปพร้ อมกับ
การขยายไปสู่ ธุรกิ จที่ มี บ ทบาทต่ อ สั ง คมในบริ บ ทของการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม (CSV) มากยิ่ ง ขึ้ น ตามที่
ได้ก ล่ า วไว้ข ้า งต้น โครงการโรงเรี ย นดุ สิ ต ธานี ก ารโรงแรม เป็ นกิ จการที่ จะเผยแพร่ ความรู ้ พัฒนา
มาตรฐานธุ รกิจและการบริ การด้านการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึ ง เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาให้ ก ับ
นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา ทั้ง ในประเทศและในระดับ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น การขยายกิ จ การด้า นการศึ ก ษาเป็ น
การสร้ างความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิ จทั้งต่อธุ รกิ จของบริ ษทั และต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทยและเป็ นการ
ตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม
การบริหารค่ าจ้ าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยถื อเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ าซึ่ งกาหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ ต้ งั ของ
โรงแรมเป็ นแนวทางค่ า จ้างส าหรั บ พนัก งานแรกเข้าทั้ง เพศชายและหญิ ง ซึ่ งในทางปฏิ บ ัติ ค่ า จ้างของ
พนักงานแรกเข้าจะสู งกว่าเกณฑ์ม าตรฐาน โดยเปรี ยบเที ยบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับ เดี ยวกันใน
ท้องถิ่นเดียวกัน และเพศไม่ได้มีผลต่อการกาหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด
ในระยะสั้น บริ ษทั มีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กบั พนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี โดย
พิจารณาจากผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิงานของแต่ละบุ คคล และตามผลประกอบการในแต่ละปี ส่ วนใน
ระยะยาว มีก ารวัดผลการปฏิ บตั ิ งานตามหลัก Balanced Score Card โดยมี ตวั ชี้ วดั ด้วยระบบ KPIs ดังนั้น
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พนักงานทุกเพศ ทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม นอกจากนี้ ยังได้
กาหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้ จ ัด ให้ มี ส วัส ดิ ก ารต่ า งๆ นอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ น โบนั ส ประจ าปี และ
เงิ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ (ค่ า ตอบแทนที่ ไ ม่ ใ ช่ ต ัว เงิ น ) ให้ แ ก่ พ นัก งาน อาทิ ค่ า ครองชี พ อาหารและ
ขนมหวานรวมถึงเครื่ องดื่ม 2 มื้อต่อวัน วันหยุดพักร้อน วันลาป่ วย รวมถึงวันหยุดพิเศษอื่นๆ เช่น Wedding
Leave, Paternity Leave ประกัน ชี วิ ต แบบกลุ่ ม และสวัส ดิ ก ารการรั ก ษาพยาบาลระบบประกัน สุ ข ภาพ
ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ ง ประกันการเดินทางกรณี ที่ตอ้ งเดินทางเพื่อ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ เงินช่วยเหลื อและพวงหรี ดแสดงความเสี ยใจเมื่อบิดามารดา หรื อบุคคลในครอบครัวเสี ยชี วิต
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ สวัสดิการค่าห้องพักโรงแรมในเครื อในราคาพนักงาน
และสามารถให้เครื อญาติเข้าพักในราคาพิเศษ สิ ทธิ ลดหย่อนค่าเล่าเรี ยนบุตรในวิทยาลัยดุ สิตธานี ส่ วนลด
บริ การค่าซักรี ด ส่ วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงานหรื อบุตรที่โรงแรมในเครื อ สวัสดิการการกูเ้ งินอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่ วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็ นต้น
ทางด้านสวัสดิภาพของพนักงาน บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยให้
บุ ค ลากรจากโรงพยาบาล มาให้ บ ริ ก ารตามสถานที่ ที่ จ ัด ไว้ต ามความเหมาะสมรวมถึ งจัด แพทย์ม าให้
คาแนะนาเมื่ อพนักงานมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อสอบถามเรื่ องสุ ขภาพ พร้ อมทั้งจัดการอบรมเพื่ อให้ความรู ้ กบั
พนักงานในเรื่ องการรักษาสุ ขภาพและการป้ องกันโรคต่างๆ
ความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อม
ความยัง่ ยื น ทางสิ่ ง แวดล้อ มถื อ เป็ นหัว ใจสาคัญ ของการบริ ห ารจัด การโรงแรมในกลุ่ ม ดุ สิ ต
โรงแรมภายใต้ก ารบริ ห ารทุ ก โรงแรมได้รั บ การรั บ รองด้า นการพัฒ นาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและสั ง คมที่
ยัง่ ยืน จากเอิร์ ธ เช็ค โดยบริ ษ ทั และโรงแรมในกลุ ่ ม ให้ค ามัน่ สัญ ญาที ่ ม ี ส าระส าคัญ ว่า จะปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อ มและสัง คมอย่า งต่อ เนื่ อ งโดยใช้เครื่ อ งมื อ วัด ที่ อ อกแบบโดยเกณฑ์ม าตรฐานของเอิ ร์ ธ
เช็ค ด้า นการอนุ รัก ษ์และการจัดการพลังงานอย่า งมีประสิ ท ธิ ภาพ การใช้ท รัพ ยากรน้ า การอนุ รัก ษ์และ
การจัด การสภาพแวดล้อ ม การจัด การด้า นสัง คมและวัฒ นธรรม การวางแผนและการจัด การการใช้
พื้นที่ การป้ องกันคุ ณภาพอากาศและการควบคุ ม เสี ย ง การจัด การน้ า เสี ย การจัด การขยะมู ล ฝอย การ
จัด เก็ บ วัต ถุ ที่ มี พิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐาน
ที่เอิร์ธเช็คกาหนด และได้ป ฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม และจะพยายามอย่าง
ที่สุดเพื่อมุ่งสู่ มาตรฐานสากล
ทุก โรงแรมจะมีค ณะท างานทีม สี เขีย ว ท าหน้าที่ติด ตามการทางานด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ประเมิน
ความเสี่ ยง บันทึกและติดตามผลกระทบรวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคม
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อย่างยัง่ ยืน รวมทั้งพิจารณาจ้างพนักงานและผูร้ ับเหมาที่มีภูมิลาเนาในท้องถิ่น จัดซื้ อและจัดหาผลิ ตภัณฑ์
หรื อบริ การจากชุ มชนท้องถิ่ นที่คานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก นอกจากนี้ ได้กระตุ น้ ให้พ นักงานนาเสนอ
ต่อแขกที่มาพัก ผูส้ ่ งสิ นค้าและบริ การ ผูร้ ับเหมาและตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้า ถึ งพันธสัญญาที่เกี่ ยวข้องกับ
การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ยงั่ ยืน รวมถึ งสถานภาพของโรงแรมภายใต้กิจกรรมเอิร์ธเช็คอีกด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ใ ห้ค วามสาคัญในเรื่ องการคัดเลื อกวัสดุ เครื่ องใช้ในโรงแรมและห้องพัก ที่
เป็ นมิต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม อาหารที่ส ดสะอาด ผ่า นการคัด กรองคุ ณ ภาพจากแผนกจัด ซื้ อ เพื่อ ให้ลูก ค้า
มัน่ ใจในคุ ณภาพ ทุกครั้งเมื่อมาใช้บริ การ
หมายเหตุ *ตั้ง แต่ปี 2560 เป็ นต้น ไป บริ ษ ทั จะเปลี่ ย นการรับ รองคุ ณ ภาพด้า นสิ ่ ง แวดล้อ มจาก
EarthCheck ไปสู่ ISO 14001ซึ่ งเป็ นมาตรฐานด้านสิ่ ง แวดล้อมสากลที่ได้รับ การยอมรับ จากทัว่ โลกทั้ง
12โรงแรม โดยมุ ่ง เน้น การพัฒ นาระบบการจัด การสิ่ ง แวดล้อ มควบคู ่ไ ปกับ ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
ปั จจุบนั ซึ่ งได้แก่ ISO 9001 ทั้งนี้ การดาเนิ นการจะต้องคานึ งถึ งปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องต่างๆเช่น
มลพิษ ทางอากาศ คุ ณภาพน้ า การจัดการของเสี ย การปนเปื้ อนของทรัพ ยากรดิ น การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องในอนาคต
พลังงานไฟฟ้า
เพื ่อ เป็ นการลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยัง่ ยืน และไม่ก ระทบต่อ การ
ให้บ ริ ก ารที่ ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐานสากล จึ งได้เริ่ มดาเนิ นการเปลี่ ยนหลอดไฟฟ้ าทุ กชนิ ดเป็ นหลอด
ประหยัดไฟฟ้ าและรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ มแบบ แอลอี ดี (LED) โดยมี เป้ าหมายเสร็ จสมบู รณ์ ทุ ก โรงแรมใน
ประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 นอกจากนี้ ยงั ได้ติดตั้งระบบควบคุ มแสงไฟฟ้ ารวมทั้งระบบ
ตรวจจับเมื่อเปิ ดประตูและตั้งเวลาอัตโนมัติ วางระบบเครื่ อ งทาน้ าเย็น ชุ ด ใหม่เป็ นประเภท Screw ที่เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมความเร็ วและเปลี่ยนพลังงานความร้อนมาใช้สาหรับเครื่ องปั๊ มความร้อน มีระบบ
โซลาร์ เซลล์สาหรับทาน้ าร้ อน เครื่ องทาความร้ อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน้ ามันเชื้ อเพลิงดีเซลสาหรั บ
ทาน้ า ร้ อ น เปลี่ ย นมอเตอร์ แ ละระบบควบคุ ม หรื อ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ต วั ใหม่ สาหรั บ การซัก อบรี ด ครั ว
ทาอาหารและลิ ฟ ท์ อบรมและให้ค วามรู ้ พ นัก งานเพื่อ ความเข้า ใจถึ ง หลัก การในการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าและสามารถนามาปฏิบตั ิได้
นอกจากนี้ ยงั มี การรณรงค์ให้พนักงานร่ วมกันลดการใช้พลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่ น ใช้บนั ไดแทน
ลิฟต์ ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขณะพักเที่ยง หรื อขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิ ดไฟ และตั้งเวลาปิ ด
เปิ ดเครื ่ อ งท าความเย็น อัต โนมัติ รวมทั้ง เชิ ญ ชวนให้ล ูก ค้า และพนัก งานร่ ว มโครงการเอิร์ ธ อาวร์
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(Earth Hour) ซึ่ ง จัด เป็ นประจาทุก ปี สาหรับ ปี 255 9 ค่าเฉลี่ ยการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าต่อแขกเข้าพัก 1 คน
จานวน 53.24 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง ลดลงร้อยละ 2.16 จากปี 2558
นา้
เนื่ องจากธุ รกิ จโรงแรมมี ความจ าเป็ นต้องใช้ ทรั พยากรน้ าเป็ นจ านวนมาก ดังนั้ นการใช้ น้ าอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพและไม่ก ระทบต่อ การให้บ ริ ก ารตามมาตรฐานสากลจึ ง ต้อ งใช้วิธี บ ริ ห ารจัด การน้ า เป็ น
อย่า งดี ทุ ก โรงแรมมีมาตรการจัดการลดการใช้น้ าอย่างเป็ นรู ปธรรมได้แก่ ตรวจสอบความเสื่ อมโทรมของท่อ
ประปา มาตรวัดน้ า และดาเนิ น การเปลี่ ย นท่ อ ที่ ชารุ ด หรื อ แตกหัก เลื อ กใช้โ ถสุ ข ภัณ ฑ์ ก๊ อ กน้ า และ
ฝั ก บัว ชาระแบบประหยัด น้ า ใช้เกลื อ คลอรี น สาหรับ สระว่า ยน้ า และอบรมให้ค วามรู ้ พ นัก งานเพื ่อ
ความเข้า ใจถึ ง หลัก การในการใช้น้ า อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ โรงแรมในกลุ่มมีเป้ าหมายการใช้น้ าอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดปริ มาณการใช้ทรัพยากรน้ าในทุกกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง สาหรับปี 2559 ค่าเฉลี่ยการใช้
น้ าต่อแขก 1 คน จานวน 910.74 ลิตร ลดลงร้อยละ 8.52 จากปี 2558
สรุ ปผลการปฏิบัติการด้ านสิ่ งแวดล้ อมปี 2559
สรุ ปผลการปฏิบัติการด้ านสิ่ งแวดล้ อมปี 2559
กระบวนการใช้ปี 2558 เปรี ยบเทียบปี 2559
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ด้านการใช้น้ า
จานวนต่ อการบริ การแขกเข้าพัก
1 คน
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ า
(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

จานวนเปอร์เซ็นต์ : จานวนแขกเข้าพัก
2.16 %
8.52 %
2557

2558

2559

60.17

54.41

53.24

% การผันแปรจากปี ก่อน

+5.0%

-7.73%

-2.16%

ด้านการใช้น้ า (ลิตร)

1010.11

995.56

910.74

% การผันแปรจากปี ก่อน

-1.02%

-3.72%

-8.52%
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เป้าหมายของแต่ ละปี

ลดลง 8 %

ลดลง 8 %
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Guest

70.00
60.00

60.17
53.24

54.41

KWh)/
Night)

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

Guest Night)

0.00

1200.00
1000.00

1010.11
995.56

910.74

800.00
600.00

Litre)/

400.00

200.00
0.00

ในปี 2559 บริ ษ ัท และโรงแรมทั้ง 12 แห่ ง ได้ ด าเนิ น การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เป็ นรู ป ธรรม โดย
ดาเนินการดังนี้
1. ติดตั้งหลอดไฟฟ้ าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยัดพลังงาน ณ ปั จจุบนั ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นมากกว่าร้ อยละ
77 ของโรงแรมที่เข้าร่ วมโครงการ
2. ติดตั้งอุปกรณ์การประหยัดน้ า ณ ปั จจุบนั ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นมากกว่าร้อยละ 60 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ ง
และตรวจเช็คระบบอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ระบบทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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3. ตรวจเช็คบารุ งรักษาและติดตั้งเครื่ องทาน้ าร้อนมากกว่าร้อยละ 90 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง
4. แผนกแม่ บ ้า นตั้ง อุ ณ หภู มิ ห้ อ งที่ 26 องศาเมื่ อ ไม่ มี ลู ก ค้า อยู่ใ นห้ อ งพัก และประหยัด น้ า หรื อ ใช้
ผ้า ม่ า นที่ลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย
5. ในการซัก รี ด เน้นการประหยัดการใช้น้ า และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน รวมทั้ง
การนาน้ าซักล้างผ่านการบาบัดและนากลับมาใช้ใหม่ เช่น นามารดต้นไม้ เป็ นต้น
6. เปลี่ ย นเครื่ อ งท าน้ า เย็น ชุ ด ใหม่เป็ นประเภท Screw ซึ่ ง เชื่ อ มกับ ระบบหมุน เวีย นความเย็น ภายใน
อาคาร
7. ติด ตั้ ง อุป กรณ์ เ กี ่ ย วกับ การควบคุ ม ระบบพลัง งานไฟฟ้ าและเปลี ่ ย นมอเตอร์ รุ่ น ใหม่เ พื ่อ เพิ ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ การทางานที่ ดี ก ว่า และประหยัด พลัง งาน ณ ปั จ จุ บ นั ดาเนิ น การเสร็ จ สิ้ น มากกว่า ร้ อ ยละ
70 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง
8. เลื อกใช้ผลิ ตภัณท์อนุ รั กษ์พ ลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อสิ่ งแวดล้อมที่
ยัง่ ยืน สาหรับ แผนกแม่บ า้ น แผนกต้อนรับ และแผนกซัก รี ด โดยพัฒ นาระบบและใช้ผลิตภัณ ท์ซ กั ล้า ง
สาหรับน้ าเย็นในการซักเครื่ องแทนน้ าร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน
9. เปลี่ยนระบบฆ่าเชื้ อในสระว่ายน้ าด้วยเกลือคลอรี นแทนคลอรี นเพื่อลดการใช้สารเคมี ปั จจุบนั ดาเนินการ
เสร็ จสิ้ นมากกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง
ความยัง่ ยืนทางสั งคม
ด้ว ยปณิ ธ านของท่า นผู ห้ ญิ ง ชนัต ถ์ ปิ ยะอุ ย ผู ก้ ่ อ ตั้ง ดุ สิ ต ธานี และวิท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี ที ่ เ ห็ น
ความสาคัญ ของการพัฒ นาสังคมที่ย งั่ ยืนด้วยการศึกษา ทาให้ ณ วันนี้ บ ริ ษ ทั ดุ สิ ตธานี จากัด (มหาชน)
เป็ นเพียงบริ ษทั เดียวที่ บ ริ หารธุ รกิ จโรงแรมและการศึ ก ษาควบคู่ก นั และสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี คุ ณภาพเข้า สู่
สายอาชี พ การโรงแรมและการบริ การด้วยความภูมิใจ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาทัว่ ไป
เข้ามาฝึ กงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรี ยนรู ้ อีกด้วย
พนัก งานเป็ นทรั พยากรสาคัญของการสร้ างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของสัง คม ดังนั้นพนักงาน
ทุกคนจึงได้รับการพัฒนาเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเข้าร่ วมเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน โดยได้รับ
การพัฒ นาทัก ษะการทางาน และ ด้า นภาษาอัง กฤษ นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดหลัก สู ต ร Executive
Trainee Program เพื่ อพัฒนาศักยภาพบุ คลากร ให้มีโอกาสเลื่ อนตาแหน่ งที่ สูงขึ้น หรื อเข้าทางานในโรงแรมใน
เครื อทั้งในประเทศและต่ างประเทศ หรื อแม้แต่ บ ัณฑิ ตจบใหม่ ที่ สนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ
Management Trainee Program เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุ รกิ จบริ การ
และโรงแรมเข้ารับการฝึ กงานโดยจะได้รับการฝึ กงานจากทุกหน่ วยงานหลักของบริ ษทั เพื่อเรี ยนรู ้ ถึงการ
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ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั แบบองค์รวม และสามารถเข้าทางานกับบริ ษทั และโรงแรมในเครื อในฝ่ ายที่มีความถนัด
และสนใจ
การมี ส่ ว นร่ ว มในสัง คมถื อ เป็ นอี ก ภารกิ จ หนึ่ ง ที ่ ส าคัญ ซึ่ ง บริ ษ ทั ได้จ ดั กิ จ กรรมและปฏิ บ ตั ิ
ต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี อาทิ
- การจัดให้พนักงานบริ จาคโลหิ ตและมอบให้กบั สภากาชาดไทย
- การจัดกิจกรรมให้กบั เด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม
- การรณรงค์เรื่ องความสะอาดและทาความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม
- การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานโลก
กิจกรรมทางสังคมอื่นๆ มีรายละเอียดในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 141
การพัฒนาบุคลากร
พนักงานเป็ นทรัพยากรสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของสังคม ดังนั้นพนักงานทุกคนจึง
ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการเข้าร่ วมเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยได้รับการพัฒนาทักษะ
การท างาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริ ษ ัทได้เปิ ดหลักสู ตร Executive Trainee Program เพื่ อพัฒนา
ศักยภาพบุ คลากร ให้ มี โอกาสเลื่ อนต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น หรื อเข้าท างานในโรงแรมในเครื อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรื อแม้แต่บณ
ั ฑิ ตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management Trainee Program
เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ เพิ่ งจบการศึ กษาและมี ความสนใจในธุ รกิ จบริ การและโรงแรมเข้ารั บการฝึ กงานโดยจะ
ได้รับการฝึ กงานจากทุ กหน่ วยงานหลักของบริ ษ ทั เพื่ อเรี ยนรู ้ ถึ งการปฏิ บ ตั ิ งานในบริ ษ ัทแบบองค์รวม และ
สามารถเข้าทางานกับบริ ษทั และโรงแรมในเครื อในฝ่ ายที่มีความถนัดและสนใจ
ชัว่ โมงการฝึ กอบรมต่อปี แบ่งตามระดับของพนักงานอยูใ่ นหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 88-89
การฝึ กอบรมด้ านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงที ่กาหนดให้โ รงแรมต้อ งจัด ฝึ กอบรมพนัก งานในด้านสุ ข อนามัย และความ
ปลอดภัย ในที่ทางานและสถานประกอบการ ดังนั้นทุกโรงแรมในเครื อดุ สิตได้จดั ให้พนักงานที่เกี่ ยวข้อง
ได้รับการฝึ กอบรม 3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี้
1. หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับหัวหน้างาน
2. หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับผูบ้ ริ หาร
3. หลักสู ตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน สาหรับคณะกรรมการ
ทั้ง นี้ ทุ ก โรงแรมได้จดั ให้มี ค ณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน ท าหน้าที่ ส ารวจความ
ปลอดภัย การจัดทาข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน การวางระบบการรายงาน
สภาพ การทางานที่ ไ ม่ป ลอดภัย การประเมิ น ผลการดาเนิ นงานด้า นความปลอดภัย ในการทางาน และ
การประชุ ม การติดตามงาน เป็ นต้น
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สั ดส่ วนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน ปี 2559 มีดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโรงแรม
ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
ดุสิตธานี พัทยา
ดุสิตธานี หัวหิน
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช
ดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่

กรรมการ
13
25
7
7
7
7
7
7

พนักงาน
628
489
374
381
134
185
145
133

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

ความปลอดภัยด้ านสุ ขภาพและการทางาน
เพื่อให้พ นัก งานทางานอย่า งปลอดภัย และลดการสู ญ เสี ย ที่อาจเกิ ด ขึ้ น พนัก งานจะได้รับ การ
อบรมเรื่ องการทางานอย่างปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทางานได้มีการ
เก็บ ข้อมูล สวัส ดิ ภาพของพนัก งาน โดยแบ่ง เป็ น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการทางาน วันทางาน
ที่สูญเสี ย และการขาดงาน ได้ดงั นี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ผลการดาเนินงานด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัย
จานวนกรณี การเจ็บป่ วยจากการทางาน (กรณี )
จานวนกรณี การบาดเจ็บจากการทางาน (กรณี )
จานวนพนักงานเสี ยชีวิตจากการทางาน (คน)
อัตราการบาดเจ็บจากการทางาน ( injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัว่ โมง)
อัตราวันทางานที่สูญเสี ย (Lost Day Rate) (วันต่อ200,000 ชัว่ โมง)
อัตราการขาดงาน (Absent Rate) (วันต่อจานวนวันทางานของพนักงานทั้งหมด)
จานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (คน)

ปี
2558

2559

0
22
0
0.73
8.95
0.02
2,465

หมายเหตุ:
1. การบาดเจ็บจากการทางาน เป็ นกรณี ที่พนักงานได้ รับบาดเจ็บจากการทางานและต้ อง
หยุดงานอย่ างน้ อย 1 วันขึน้ ไป โดยไม่ รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล
2. วัน ทางานที่ สู ญ เสี ย คื อ จานวนวัน ที่ เสี ย ไปเนื่ อ งจากพนัก งานเจ็บ หรื อ ป่ วยจากการ
ทางาน โดยจะเริ่ มนับตั้งแต่ หยุดงานในวันถัดไป
3. การขาดงาน คื อ จานวนวันที่ พนักงานขาดงานด้ วยสาเหตุต่างๆ ทั้งที่ สืบเนื่ องจากการ
ทางานและนอกการทางาน แต่ ไม่ รวมถึงวันหยุดตามประเพณี และการลาตามสิ ทธิ ต่างๆ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
160

0
25
0
0.89
10.69
0.23
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คอร์ รัปชั่ นและสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษ ทั และโรงแรมในเครื อสนับ สนุ นและส่ งเสริ ม ให้พ นัก งานทุก คนได้มีค วามรู ้ เกี่ ยวกับ สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนขั้น พื้ น ฐานและการต่อ ต้า นการคอร์ รัป ชัน่ โดยได้ก าหนดให้พ นัก งานทุก คนต้อ งผ่า นการ
ฝึ กอบรมเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการต่อต้า นการคอร์ รัป ชัน่ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน ทุก คนต้อ งเคารพ
กฎหมาย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและเชื้ อชาติที่ดุสิตเข้า
ไปเกี่ ยวข้อง เคารพหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลอย่างเคร่ งครัดตามหลักปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน
รวมทั้งไม่ส นับ สนุ นกิ จการที่ล ะเมิดหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล ในปี 2559 พนัก งานทุก คนของโรงแรม
และโรงเรี ยนในเครื อได้ผ่านการอบรมหลักสู ตรต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ่ งมีระยะเวลา
ฝึ กอบรม 1 ชัว่ โมง บรรลุ ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้เมื่อปี ที่ผา่ นมา
การให้ บริ การและความพึงพอใจจากลูกค้ า
รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อรางวัลที่ดุสิตได้รับในปี 2559 หน้า 8
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ตัวบ่ งชี้การดาเนินงานซึ่งอ้างอิงหัวข้ อตามแนวทางการรายงานด้ านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ GRI G4
ตัวชี้วดั
G4-EC5

G4-EN6
G4-EN8
G4-SO4

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA9
G4-HR7

G4-PR5

รายละเอียด
เศรษฐกิจ
ระดับ มาตรฐานค่า จ้า งโดยเปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐานค่า จ้า งขั้น ต่ า และค่า จ้า งใน
ท้องถิ่ นที่ปฏิบตั ิงาน
สิ่ งแวดล้อม
การประหยัดพลังงานเนื่องจากการอนุรักษ์และการปรับปรุ งที่มีประสิ ทธิภาพ
การใช้น้ าตามแหล่งกาเนิดน้ า
สั งคม
อัต ราส่ ว นพนั ก งานที่ ไ ด้รั บ การฝึ กอบรมเรื่ อ งนโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และ
ข้อปฏิบตั ิ
การปฏิบัติงานและการทางานทีด่ ี
อัตราส่ วนร้อยละของลูกจ้างทั้งหมดเป็ นตัวแทนในการจัดการสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้คาแนะนาด้านอาชีวอนามัย
และโปรแกรมด้านความปลอดภัย และการฝึ กอบรมพนักงานที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ องการ
รักษาความปลอดภัย
อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกี่ยวกับการทางาน พนักงานสู ญเสี ยวันลา เนื่องจากการเจ็บป่ วย
เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขาดงาน และจานวนอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจากการทางาน
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า
การฝึ กอบรม ชัว่ โมงการฝึ กอบรมต่อปี แบ่งตามระดับของพนักงาน
สิ ทธิมนุษยชน
อัตราส่ วนร้อยละของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรมตามนโยบายของ
องค์กรหรื อวิธีการเกี่ยวกับแง่มุมของสิ ทธิ มนุษยชนและในเรื่ องของการปฏิบตั ิการรักษา
ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่ อผลิตภัณฑ์
การปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ารวมถึงผลของการสารวจการวัด
ความพึงพอใจของลูกค้า
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 สรุ ปความเห็นคณะกรรมการเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการกากับดูแลและ
ติดตาม อย่างต่อเนื่ อง เพื่อความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
การดาเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การรายงานข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่ อถือ และการปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งป้ องกันมิ ให้เกิ ดการกระท าอันอาจก่ อความเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สินและชื่ อเสี ยงของบริ ษทั โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงกากับดูแลการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ซึ่ งยังมีเรื่ องที่จะต้องทาการปรับปรุ งต่อไป และได้มีการอนุมตั ิให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างใกล้ชิด และคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
เป็ นผูก้ ากับดู แลฝ่ ายตรวจสอบภายในให้รับผิดชอบการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีการพัฒนา
ปรับปรุ ง เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงและเพื่อให้มีการปฏิบตั ิงานที่ รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย โดยมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทา
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ ม
ภายใน และการบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่ งก าหนดองค์ ประกอบหลักที่ จ าเป็ นในการ
ควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk
Assessment) (3) การควบคุ ม การปฏิ บ ัติ งาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมู ล
(Information & Communication) และ (5) ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities) ประกอบกับข้อคิ ดเห็ นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ การซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่ อง
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั
ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในใน
เรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย ให้สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึ งการทาธุ รกรรมกับบุ คคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน อย่างเพี ยงพอแล้ว สาหรั บการควบคุ มภายในในหัวข้ออื่ น คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็ นว่าบริ ษทั มีการควบคุ มภายในที่เพียงพอแล้วเช่ นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีข อ้ สังเกต
เพิ่มเติมแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ัท คื อ บริ ษ ัท เคพี เอ็มจี ภู มิ ไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบ
งบการเงิ นรายไตรมาสและประจ าปี 2559 ได้ให้ ความเห็ นในรายงานการสอบบัญชี ว่า ไม่ ได้มี ข ้อสั งเกตใน
ข้อบกพร่ องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
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11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทมี่ ีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
11.3 ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในปี 2559 ที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นชอบในการแต่งตั้งนายอรรถพล วัชระไพโรจน์ ให้ดารง
ตาแหน่ งผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เนื่ องจากท่านเดิมเกษียณอายุ
การทางาน และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่านายอรรถพล วัชระไพโรจน์ เป็ นผูม้ ีความรู ้โดยเป็ นผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีและปริ ญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ มี
ความชานาญและประสบการณ์ ในงานด้านการสอบบัญชี และการทาบัญชี กบั ธุ รกิจขนาดกลางและใหญ่หลายแห่ ง
เคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และการปฏิ บตั ิ งานด้านการบัญชี และการ
ตรวจสอบภายใน และมี ความเข้าใจในกิ จกรรมและการดาเนิ นงานของธุ รกิ จหลายประเภท จึ งเห็ นว่า มี ความ
เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ตลอดจนพิจารณาความดี ความชอบหัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุ ณสมบัติของ
ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
 หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริ ษทั มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั คือ นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์กุล ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษ ัทภายใต้การก ากับของคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา โดย นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์ กุ ล
มีคุณสมบัติปรากฏในเอกสารแนบ 3
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12.
12.1

รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่ อยมีรายการระหว่ างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งระหว่ างปี 2558 และปี 2559 ดังต่ อไปนี้
ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
(ล้านบาท)
บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ
ลักษณะของรายการ
รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจาเป็ น
ปี 2558
ปี 2559
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
จัด พิ ม พ์ ป ฏิ ทิ น ประจ าปี และ 1.36 / 1.63 1.23 / 1.16 บริ ษทั ว่าจ้างให้ บ. แอคมี พริ นติ้งโดยใช้วิธีประกวดราคา
บ. แอคมี พริ นติ้ง ซึ่ งมีนางสิ นี
รายงานประจาปี ของบริ ษทั
แข่งขันกับบริ ษทั อื่น เพื่อเปรี ยบเที ยบเงื่ อนไขและราคาที่
เธี ยรประสิ ทธิ์ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั โดย
ผูเ้ กี่ยวโยงไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการตัดสิ นใจ
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
รายได้ค่ า บริ ห ารโรงแรมและ 0.88 / 4.82 2.36 / 9.68 เงื่ อนไขราคา และค่ าบริ การ ในด้านการขายและการตลาด
บมจ. เอ็ม บี เค ซึ่งมีนายชนินทธ์
อื่นๆ
คิดในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับโรงแรมอื่น
โทณวณิ ก และ
เงินปันผลรับ
- / 13.41
- / 14.75
ตามราคาที่ประกาศจ่าย
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์ เป็ นผูถ้ ือหุน้
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
- / 0.02
- / 0.01
เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป
บ. ปิ ยะศิริ ซึ่ งมีกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์
ปิ ยะอุย เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
รายได้จากการขายและการ
5.35 / 62.38 3.80 / 38.16 บริ ษั ท ท าสั ญ ญ าการจ าหน่ ายห้ อ งพั ก กั บ บ. เจที บี
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซึ่งมีนาย
ให้บริ การ และอื่นๆ
(ประเทศไทย) เพื่อดาเนิ นการจัดจาหน่ ายห้องพักโรงแรม
ชนินทธ์ โทณวณิ ก เป็ นผูถ้ ือหุน้
โดยรายการดังกล่ าวถื อเป็ นรายการสนับ สนุ นทางธุ รกิ จ
ปกติ และมีเงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป
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บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ

ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
(ล้านบาท)
ลักษณะของรายการ
รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจาเป็ น
ปี 2558
ปี 2559
รายได้ จ ากการขายและการ
- / 0.07
- / 0.01
เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป
ให้บริ การ

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บ. นิวแอตแลนติก ซึ่ งมีกลุ่มท่าน
ผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
0.01 / 1.42
- / 0.56
เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป
บมจ. นวกิจประกันภัย ซึ่ งมี
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เป็ น
กรรมการ
ที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็ นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่ อนไข
เป็ นไปตามการค้าโดยปกติทวั่ ไป
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12.2

รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยในการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
นอกจากรายการที่เป็ นการทาธุ รกรรมตามปกติซ่ ึ งได้เปิ ดเผยไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
นั้น บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับผูเ้ กี่ ยวข้อง ที่ เป็ นรายการที่
ได้ม าและจ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ และ รายการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ที่ เข้า เกณฑ์ ข องตลาด
หลัก ทรั พย์ฯได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาก่ อนนาเสนอแจ้งเพื่ อทราบต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
ในปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั มีการทารายการที่ เกี่ ยวกับทรั พย์สินหรื อบริ การ และ รายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิ นแก่บริ ษทั ย่อยซึ่ งเป็ นรายการทางธุ รกิ จปกติ ทั้งนี้ การให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น
แก่บ ริ ษ ทั ย่อ ยนั้ น มี เ งื่ อ นไขและค่า ตอบแทนในราคาตลาดและยุติ ธ รรม โดยสามารถสรุ ป ยอดการ
เปลี่ ยนแปลงของยอดคงเหลื อ และยอดคงเหลื อของรายการกูย้ ืมได้ดงั นี้
บริษัทย่อย

1. บ. ดุสิต ไชน่า
แคปปิ ตอล
2. บ. วิมานสุ ริยา
3. บ. ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
12.3

ยอดเปลีย่ นแปลง
ยอดคงค้ าง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2559
36.70
37.50
38.50
76.00
0.83
0.92
0.83
1.75
47.11
47.11
0.04
0.04
250.00
250.00
1.10
0.17

รายละเอียดของ
รายการ
บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั
บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั
บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั

มาตรการหรือขั้นตอนการทารายการระหว่างกัน
ในการเข้าทารายการระหว่างกันบริ ษทั กาหนดนโยบาย เงื่ อนไขของรายการระหว่างกันดังนี้
1. ราคาซื้ อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้าปกติ
2. รายการเกี่ ยวโยงที่ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ได้เสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดาเนิ นการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่าวและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สู งสุ ดของบริ ษ ทั แล้ว ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะทาการ
สอบทานราคา หรื ออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และผูต้ รวจสอบภายในว่า
เป็ นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
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3. บริ ษทั มีข้ นั ตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันโดยดาเนิ นการเช่นเดียวกับการจัดซื้ อ
จัดจ้างโดยทัว่ ไปของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่มีส่วนได้เสี ยในรายการระหว่างกัน และไม่
มีส่วนในการอนุ มตั ิในเรื่ องดังกล่าว
4. ในการเข้า ท ารายการระหว่า งกัน บริ ษ ทั ได้ป ฏิบ ตั ิต ามข้อ ก าหนดและกฎเกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อย่างเคร่ งครัด
ทั้ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของรายการและ
ราคา โดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรม เพื่อเป็ นประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่ เกี่ ยวโยงกันและ/
หรื อ การได้ม าหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นซึ่ งจะมี ก ารแก้ไ ขเพิ ่ ม เติ ม การ
ปฏิ บ ัติ ร วมถึ ง การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั ผูล้ งทุน ทัว่ ไปและหน่ ว ยงานที ่เกี่ ย วข้อ ง
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและมีการขออนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนดไว้
12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็ นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น ซึ่ ง
รวมถึงรายการระหว่างกันกับ บ. แอคมี พริ นติ้ง และ บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ และ/หรื อ บริ ษทั อื่น ซึ่ ง
อาจมีความขัดแย้ง
12.5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งถือหุ้ นในบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม เกินกว่ าร้ อยละ 10 แทนการ
ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง
บริ ษทั ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการ
ถือหุน้ ของบริ ษทั โดยตรง
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์

2557

(หน่วย : พันบาท)
2558

%
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการเงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจาเพื่อให้ได้สิทธิในการบริ หารโรงแรม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2559
%

%

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

160,984
197,993
20,171
326,000

4.07
5.01
0.51
8.24

74,067
1,589
489,115

1.73
0.03
11.41

74,067
1,767
546,264

1.81
0.04
13.35

74,067
2,351
781,566

1.87
0.06
19.76

337,485
1,001,353
29,830
1,229,203
194,766
722,058
166,650
52,923
33,188
25,270
3,062
3,795,788
4,284,903

7.88
23.37
0.70
28.69
4.55
16.85
3.89
1.23
0.77
0.59
0.07
88.59
100.00

241,662
1,091,352
29,830
1,229,203
179,838
577,022
92,583
43,172
32,614
25,270
3,401
3,545,947
4,092,211

5.91
26.67
0.73
30.04
4.39
14.10
2.26
1.05
0.80
0.62
0.08
86.65
100.00

40,846
1,037,751
20,292
1,229,203
47,110
164,670
461,171
18,517
45,095
80,004
25,270
3,077
3,173,006
3,954,572

1.03
26.24
0.51
31.08
1.19
4.16
11.66
0.47
1.14
2.02
0.64
0.08
80.24
100.00
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)
2557
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาระหนี้สินจากการค้ าประกัน
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
รอการรับรู ้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว – ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัท
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

%

(หน่วย : พันบาท)
2559
%

2558
%

593,000
236,930

13.84
5.53

390,000
245,785

9.53
6.01

287,000
235,717

7.26
5.96

86,308

2.01

-

-

-

-

6,904
22,055
945,197

0.16
0.52
22.06

22,744
658,529

0.55
16.09

22,913
545,630

0.58
13.80

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

121,464
19,378
140,842
686,472

3.07
0.49
3.56
17.36

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

850,000
1,643,000
16,950

21.49
41.55
0.41

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

85,000
654,473
18,677
3,268,100
3,954,572

2.15
16.55
0.47
82.64
100.00

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

งบกาไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2558
%

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
1,289,597
รายได้ค่าบริ หารงาน
62,934
ดอกเบี้ยรับ
610
เงินปันผลรับ
165,735
กาไรจากการขายอุปกรณ์
รับรู ้กาไรจากสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายรอการ
รับรู ้
รายได้อื่น
293,532
รวมรายได้
1,812,408
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
831,755
ต้นทุนบริ การ - ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย
225,425
ค่าใช้จ่ายในการขาย
202,733
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
548,951
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
10
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
23,681
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
17,418
รวมค่ าใช้ จ่าย
1,849,973
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(37,565)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
(6,025)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
(43,590)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
- ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัท (บาท)
(0.051)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น) 850,000,000

%

(หน่วย: พันบาท)
2559
%

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

1,552,728
63,946
3,705
120,768
374

73.21
3.02
0.17
5.69
0.02

16.21
100.00

6,904
334,789
2,142,543

0.32
15.63
100.00

379,309
2,120,830

17.88
100.00

45.89

924,208

43.14

906,373

42.74

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

221,411
194,425
634,873
22,050
8,367
1,987,499
133,331
24,983
158,314

10.44
9.17
29.94
1.04
0.39
93.71
6.29
1.17
7.46

0.261
850,000,000

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
171

0.186
850,000,000

แบบ 56-1

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

กำไรสุ ทธิ (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จอืน่
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
การปันส่ วนกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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(หน่วย : พันบาท)
2559

2557

2558

(43,590)

221,523

158,314

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

(10,639)
2,128
(61,604)
12,321
(57,794)
163,729

(112,035)
22,407
(89,628)
68,686

(31,540)
(31,540)

163,729
163,729

68,686
68,686

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ ง
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำเสื่ อมรำคำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำเช่ำที่ดินและอำคำรจ่ำยล่วงหน้ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยภำษีเงินได้ถูกหักณ ที่จ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้) ภำษีเงินได้
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรขำยอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์
รับรู ้กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อขำยรอกำรรับรู ้
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สิ นทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ภำระหนี้สินจำกกำรค้ ำประกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ำยคืนสำรองผลประโยชน์พนักงำน
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
173

(หน่วย : พันบาท)
2559

2557

2558

(43,590)

221,523

158,314

(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

(3,705)
(120,768)
1,810
219,946
12,328
74,067
11,186
6,976
24,483
(119,561)
63,538
(24,983)
(374)
1,341
8,367

146,068

379,011

309,345

6,931
878
2,392
65

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

25,493
2,171
(584)
324

9,039
12,179
4,365
(1,951)
(8,087)

9,517
(86,308)
689
2,029
(10,561)

(10,925)
170
41
(15,951)

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับคืนภำษีเงินได้จ่ำยล่วงหน้ำ
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ จำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ จาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนหนี้สินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จกรรมจัดหาเงินยบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงิจากกิ
นสดและรายการเที
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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2557
2557
171,879
9,289
(10,663)
170,505

2558
2558
282,878
10,115
(10,034)
282,958

(หน่วย : พันบาท)
2559
2559
310,085
9,759
(17,352)
302,492

598
(1,800)
50,267
24,999
90,469
(57,200)
(196)
1,078
(133,844)
(5,424)
(31,053)

1,228
(36,700)
48,997
29,000
82,357
78,100
(90,000)
(608)
2,275
(83,808)
(1,133)
29,708

2,239
(287,500)
(47,110)
36,225
28,000
56,543
208,342
(399)
(842)
532
(113,615)
(548)
(118,132)

455,500
(473,200)
(699)
(17,581)
(85,000)
(120,980)
18,472
161,398
179,8702,58
179,870
1

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

418,000
(521,000)
(8,370)
(102,000)
(213,370)
(29,011)
189,995

189,995

160,984

แบบ 56-1

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์

2557

2558
%

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื เงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจาเพื่อให้ได้สิทธิในการบริ หารโรงแรม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

%

(หน่วย : พันบาท)
2559
%

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

9.54
1.67
4.73
0.94

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

7.61
4.05
5.06
0.85

870,335
357,726
462,592
77,036

9.64
3.96
5.12
0.85

105,769
53,946
1,681,261

1.17
0.60
18.65

109,073
58,936
1,817,061

1.16
0.63
19.35

99,779
54,475
1,912,943

1.00
0.60
21.18

1,956
375,197
1,311,945
56,720
259,856
4,876,981
224,773
70,702
110,106
25,270
17,624
7,331,130
9,012,391

0.02
4.16
14.56
0.63
2.88
54.11
2.50
0.79
1.22
0.28
0.20
81.35
100.00

2,176
356,441
1,404,715
52,518
39,553
246,500
5,107,900
154,276
61,766
100,952
25,270
19,348
7,571,415
9,388,476

0.02
3.80
14.96
0.56
0.42
2.63
54.41
1.64
0.66
1.08
0.27
0.21
80.65
100.00

2,196
364,965
1,370,323
54,034
75,416
232,879
4,689,586
75,462
60,359
150,745
25,270
18,799
7,120,034
9,032,977

0.02
4.04
15.17
0.60
0.83
2.58
51.92
0.84
0.67
1.67
0.28
0.21
78.82
100.00

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)
(หน่วย : พันบาท)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2557

2558
%

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ครบกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบกาหนด
ภายในหนึ่งปี
ภาระหนี้สินจากการค้ าประกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
รอการรับรู ้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ภาระหนี้สินจากการลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

2559
%

%

639,000
998,634

7.09
11.08

538,000
955,229

5.73
10.17

461,627
972,578

5.11
10.77

935

0.01

1,152

0.01

1,237

0.01

241,068
4,609

2.68
0.05

324,375
5,046

3.47
0.05

157,251
5,010

1.75
0.06

25,433
86,309
597

0.28
0.95
0.01

25,433
2,262

0.27
0.02

25,433
8,432

0.28
0.09

6,904
47,366
2,050,855

0.08
0.53
22.76

61,115
1,912,612

0.65
20.37

62,775
1,694,343

0.69
18.76

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
20,054
19,421
2,071,399
3,984,011

0.03
12.54
0.38
6.50
2.19
0.21
0.21
22.05
42.48

1,871
1,052,574
62,250
584,409
221,304
42,758
19,379
1,984,545
3,678,888

0.02
11.65
0.69
6.47
2.45
0.47
0.21
21.97
40.73
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แบบ 56-1

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)

2557

2558
%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หัก หุน้ ทุนซื้อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
สารองอื่น
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนขอผู้ถือหุ้น

%

(หน่วย : พันบาท)
2559
%

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

9.41
(0.17)
18.23
0.20

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

9.05
(0.17)
17.50
0.20

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

9.41
(0.17)
17.49
0.20

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

0.94
4.59
0.17
14.86
2.61
50.80
8.47
59.27
100.00

85,000
366,376
15,740
1,394,120
236,341
4,593,203
811,262
5,404,465
9,388,476

0.91
3.90
0.17
14.85
2.52
48.92
8.64
57.56
100.00

85,000
414,947
15,740
1,341,997
235,671
4,588,981
765,108
5,354,089
9,032,977

0.90
3.90
0.17
14.84
2.51
48.89
8.63
57.52
100.00
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แบบ 56-1

งบกาไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2558
%

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รับรู ้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
กาไรจากการขายอุปกรณ์
รับรู ้กาไรจากการสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
รอการรับรู ้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ - ค่าเสื่ อมและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัท
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
- ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัท (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น)

(หน่วย :พันบาท)
2559
%

%

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

4,974,352
147,619
12,697
15,765
25,433
932

91.69
2.72
0.23
0.29
0.47
0.02

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

22,080
226,254
5,425,132

0.41
4.17
100.00

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)

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
0.84
0.92
94.55
5.45
(0.74)
4.71
(1.00)

2,915,208
661,689
404,605
1,186,380
43,060
72,826
5,283,768
141,364
11,551
152,915
(38,794)

53.74
12.20
7.46
21.87
0.79
1.34
97.39
2.61
0.21
2.82
(0.72)

(20,645)

(0.40)

199,189

3.71

114,121

2.82

(0.024)
845,285,000

0.236
845,285,000
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แบบ 56-1

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย :พันบาท)
2557
กาไรสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
การปันส่ วนกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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2558

2559

13,250

253,101

152,915

3,303
16,612

118,940
(18,755)

(22,138)
8,524

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

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

6,177
(3,558)
(10,995))
141,920

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

234,298
109,890
344,188

117,257
24,663
141,920

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิสาหรับปี
รายการปรับปรุ ง
รายได้จากการตัดจาหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย อาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
รับรู ้กาไรจากการขายทรัพย์สินทีมีไว้เพื่อขายรอการรับรู ้
ขาดทุน (กาไร) จากการขายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการปิ ดกิจการของบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาระหนี้สินจากการค้ าประกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายคืนสารองผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ จากกิจกรรมดาเนินงาน
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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2557

2558

(หน่วย: พันบาท)
2559

13,250

253,101

152,915

(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

(25,433)
(12,697)
(15,765)
945
688,791
102,810
15,958
19,386
48,935
(22,080)
(932)
12,025
72,826
(11,551)
1,026,133

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

(31,786)
7,347
(936)
(1,610)

6,323
1,335
(1,784)
371

22,436
12,180
617
20,960
(21,515)
30
883,811
11,335
(31,980)
863,166

(86,983)
(86,308)
12,118
(2,939)
(15,896)
30
885,970
12,540
(35,272)
863,237

50,980
(1,624)
(43)
(26,393)
30
1,055,297
11,064
(45,933)
1,020,427

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้เพิม่ ขึ้น
เงินปันผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายชาระค่าหุน้ บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อชาระค่าหุน้ ของการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อชาระค่าหุน้ บริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระคืนหนี้สินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ จาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
จกรรมจัดหาเงินยบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงิจากกิ
นสดและรายการเที
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2557

2558

(หน่วย: พันบาท)
2559

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)

10,073
22,454
(35,990)
(20)
28,000
15,764
56,543
(87,052)
(735)
1,047
(345,785)
(2,179)
(6,640)
(344,520)

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

527,013
(604,000)
(1,151)
(254,244)
(72,761)
(105,246)
(510,389)
165,518
714,228
(9,411)
870,335

แบบ 56-1
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
ระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสด

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

งบการเงินรวม
ปี 2557 ปี 2558
0.82
0.95
0.70
0.82
0.43
0.44
16.09
19.50
22.37
18.46
33.42
35.31
10.77
10.20
15.21
18.49
23.67
19.47
9.47
9.19

ปี 2559
1.13
1.00
0.57
22.11
16.29
37.22
9.67
19.90
18.09
7.86

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
0.52
0.83
1.43
0.41
0.62
0.66
0.18
0.35
0.50
17.51
22.64
24.71
20.56
15.90
14.57
34.18
39.97
42.64
10.53
9.01
8.44
18.48
19.58
20.33
19.48
18.39
17.71
11.61
6.52
5.31

งบการเงินรวม
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
24.69
27.56 28.09
0.26
4.71
2.82
(0.46)
4.41
2.49

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
18.02
26.67
27.37
(2.41)
10.34
7.46
(1.33)
6.79
4.82

งบการเงินรวม
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
1.00
3.58
2.19
12.34
17.21 16.96
0.57
0.58
0.59

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
(0.48)
5.95
3.43
23.05
68.90
72.87
0.42
0.51
0.53

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)

%
%
%

อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

%
%
เท่า

อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

เท่า
เท่า
%

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
0.73
0.74
0.69
0.33
0.24
0.21
14.74
19.27
14.85
11.13
21.64
34.17
(440.08)
45.69
92.22 (195.00)
38.37
64.43
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ต่ อหุ้น
มูลค่าหุน้
มูลค่าตามบัญชี
กาไรต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้

บาท
บาท
บาท
บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.26
5.43
5.43
3.79
3.88
3.84
(0.024)
0.236 0.135 (0.051)
0.26
0.186
0.107
0.108 0.125
0.10
0.10
0.12

%
%
%
%
%

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
(4.77)
4.70
1.62 (17.64)
21.98
(1.29)
1.08
0.70
0.87
(7.30)
9.10
(2.22)
(0.62) (4.54)
10.74
(6.88)
(4.89)
16.00
(112.61) 1,064.83 (42.71) (177.05) 608.20 (28.53)
(2.32)
4.17
(3.79)
(2.87)
(4.50)
(3.36)

อัตราส่ วนการเติบโต

อัตราส่วนการขาย
อัตราส่วนต้นทุนขาย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราส่วนสิ นทรัพย์รวม

บริ ษทั ได้ปรับปรุ งจานวนหุ ้นสามัญที่ใช้ในการคานวณของปี ก่อนที่ นามาแสดงเปรี ยบเที ยบย้อนหลัง โดยถือเสมือนว่าการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท จานวน 85,000,000 หุ ้น เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท จานวน 850,000,000 หุ ้น
ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ 3 ปี ย้อนหลัง
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
14.1 ภาพรวมผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
ภาพรวมผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
ปัจจัยภายนอก
ในปี 2559 ประเทศไทยมี นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ างชาติ เพิ่ ม จากปี ก่ อนมาตั้งแต่ ต้น ปี โดยรวมมี นัก ท่ องเที่ ย ว
ต่างชาติ ม าเยือนประเทศไทยจานวน 32.6 ล้านคน เพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 9 จากช่ วงเดี ย วกันของปี ก่ อน โดยจานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากใน 3 ไตรมาสแรกของปี โดยไตรมาสที่ 1 เพิ่มร้อยละ 15 ไตรมาสที่ 2 เพิ่มร้อยละ 8 และ
ไตรมาสที่ 3 เพิ่มร้อยละ 13 และการที่รัฐบาลประกาศขอความร่ วมมือจากสถานประกอบการงดงานรื่ นเริ งต่างๆ
เป็ นระยะเวลา 30 วัน ในช่ วงเดื อนตุลาคม – พฤศจิกายน รวมถึงมาตรการการควบคุมและปราบปรามทัวร์ ศูนย์
เหรี ยญ ส่ งผลให้ทาให้ทุกโรงแรมในประเทศมีรายได้รวมลดลงในไตรมาสที่ 4 กว่าร้อยละ 1
ภาพรวมของจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนมาจากนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.3 จากภูมิภาคอาเซี ยนเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 9 จากกลุ่ มยุโรปที่ ม าจากรั สเซี ย สเปน ยุโรปตะวันออก เยอรมัน และ
ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เป็ นต้น ส่ วนกลุ่มเอเชี ยตะวันออก เช่น ฮ่องกง ญี่ ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี มีอตั ราการ
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5 สาหรับอัตราการเข้าพักของโรงแรม (Occupancy Rate) ในประเทศเท่ากับร้อยละ 65.8 ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับปี ก่อน ในขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ย (Average Room Rate) เท่ากับ 1,343 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี
ก่อน (ที่มา: กรมการท่ องเที่ยวและธนาคารแห่ งประเทศไทย) จากการปราบปรามทัวร์ ศูนย์เหรี ยญส่ งผลกระทบต่อ
การท่ องเที่ ย วในระยะสั้ น โดยประเมิ น ว่านัก ท่ องเที่ ย วจี น จะหายไปในช่ วงเดื อนกัน ยายนถึ งธัน วาคม 2559
ประมาณ 4.75 แสนคน หรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 5 ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด โดยเฉพาะเมืองพัทยาที่เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของนักท่องเที่ยวจีน ทาให้ผลประกอบการโดยรวมของบริ ษทั ในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี ก่อน
ปัจจัยภายใน
นอกเหนื อจากปั จจัยภายนอกที่ ส่งผลกระทบต่อธุ รกิ จของบริ ษทั แล้ว ปั จจัยภายในที่ ก่อให้เกิ ดต้นทุ นและ
ค่าใช้จ่ายที่ เพิ่ มขึ้ นจากค่าเสื่ อมราคา ซึ่ งเป็ นไปตามปกติ ของกิ จการโรงแรมระดับ 4- 5 ดาวจะต้องปรั บปรุ งตกแต่ ง
โรงแรมเพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงแรม ไม่วา่ จะเป็ นการปรับปรุ งครั้งใหญ่ (Major Renovation) หรื อการปรับปรุ ง
บางส่ วน (Touchup Renovation) ส่ งผลให้ มี ค่ าเสื่ อมราคาปี ละกว่า 600 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมี ค่ าใช้จ่ายเกี่ ยวกับ
พนักงาน ค่าบารุ งรักษาต่างๆ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในกิจการของบริ ษทั ทุกๆ ส่ วนงาน
สาหรั บ ด้านการตลาด นับ เป็ นส่ วนสาคัญที่ สุ ดในการสร้ างรายได้นอกจากการผ่านช่ องทางจาหน่ าย
Travel Agent ต่างๆ การทา Sale Trip หรื อแม้แต่การเป็ นพันธมิตรทางการค้ากับ PHG การตั้งตัวแทนสานักงาน
ขายในต่างประเทศเพื่อเป็ นตัวแทนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้บริ ษทั ในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป เอเซี ย และ
ประเทศจีน ปั จจุบนั มีท้ งั หมด 6 ประเทศ
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ด้วยปั จจุบนั ลูกค้าได้เปลี่ยนพฤติกรรมการจองห้องพักโดยนิยมจองห้องพักผ่านช่องทางการจาหน่ายทาง
Online บริ ษ ทั จึงได้ทาสัญญาการขายผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ตกับเครื อข่ายต่างๆ (Online Travel Agent) ถึ งแม้ว่า
บริ ษ ทั จะได้รับลู กค้าผ่านช่ องทางจาหน่ ายนี้ จานวนมาก แต่บริ ษทั ต้องเสี ยค่า commission จานวนที่สู งเช่ นกัน
บริ ษ ัท ได้พ ฒ
ั นาช่ องทางการจาหน่ ายผ่านระบบอิ น เตอร์ เน็ ต จากเว็บ ไซต์ Dusit.com โดยได้มี ล งทุ น พัฒ นา
เว็บ ไซต์น้ ี ให้ มี รูป โฉมใหม่ และผ่านระบบ Application บนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ท าให้ลู ก ค้าเข้าถึ งระบบการจอง
ห้องพักได้สะดวกรวดเร็ ว ส่ งผลให้ยอดการจองผ่านเว็บไซต์ Dusit.com เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 ในขณะที่ยอดการ
จองผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นเกื อบ 3 เท่าเป็ นร้อยละ 298 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ปั จจุบนั เว็บไซต์
Dusit.com มีท้ งั หมด 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และภาษาอาหรับ
อย่างไรก็ตาม จากการที่ บริ ษทั มี นโยบายการขยายธุ รกิ จ การรับ บริ หารโรงแรม ธุ รกิ จด้านการศึ กษา
รวมทั้งการหาช่องทางในการดาเนิ นธุ รกิจอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในด้าน
การพัฒ นา และศึ ก ษาโครงการ รวมทั้ง ค่ า ใช้จ่ ายด้านบุ ค คลากรที่ รองรั บ การขยายตัว ของบริ ษ ัท ในอนาคต
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ส่งผลต่อผลประกอบการ
ด้ านการลงทุน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด (มหาชน) ลงทุนเพิ่ม
ใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อีกร้อยละ 5 โดยการซื้ อหุ น้ จาก
ผู้ถื อ หุ ้ น เดิ ม จ านวน 1,925,000 หุ ้ น เป็ นจ านวนเงิ น ทั้ง สิ้ น 2,435,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ท าให้ บ ริ ษ ัท ดุ สิ ต
ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด (มหาชน) มีส่วนได้เสี ยใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. จานวนทั้งสิ้ นร้อยละ 65
บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่ในระหว่างปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุ รกิ จในอนาคต ได้แก่ บ.วิมาน
สุ ริยา บ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ ต้ ี บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ และบ. ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์
อนึ่ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้
ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท เป็ นหุ ้นละ 1 บาท ส่ งผลให้จานวนหุน้ สามัญที่ชาระแล้วของบริ ษทั
เพิม่ ขึ้นจาก 85 ล้านหุน้ เป็ น 850 ล้านหุน้
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 แล้ว
อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและ
ยังไม่ มี ผลบังคับ ใช้และไม่ ได้นามาใช้ในการจัดท างบการเงิ นนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
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ปรั บ ปรุ งใหม่ เหล่ านี้ อาจเกี่ ยวข้องกับ การดาเนิ นงานของกลุ่ ม บริ ษ ทั และถื อปฏิ บ ตั ิ ก ับ งบการเงิ นส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านี้ มาใช้ก่อนวันถื อปฏิบตั ิ ซึ่ งบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นต่องบการเงินรวมหรื อ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ จากการถื อปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้
ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
วิเคราะห์ ผลการดาเนินการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 114.1 ล้านบาทและผลกาไรต่อหุ ้น
0.135 บาท เปรี ยบเทียบกับผลกาไรสุ ทธิ จานวน 199.2 ล้านบาทและผลกาไรต่อหุ น้ 0.236 บาท สาหรับปี 2558
ผลประกอบการสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรี ยบเที ยบกับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการดาเนินงานโดยสรุ ป
ปี สิน้ สุด

หน่ วย: ล้ านบาท

ปี สิน้ สุด

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

4,447.4
124.1
436.6
361.5
5,369.6
1,018.0
689.1
328.9
36.4
39.4
253.1
53.9
199.2
0.236
845.3

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจรับบริ หารโรงแรม
ธุรกิจการศึกษา
อื่นๆ
รวมรายได้
กาไรก่อ นดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ และค่ าเสื่ อ มราคา
ค่าเสื่ อมราคา
กาไรก่อ นดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ
(รายได้) ค่าใช้จ่าย ภาษีเ งินได้
กาไรสุ ทธิสาหรั บงวด
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั
กาไรต่ อ หุ้ น (บาท)
จานวนหุ ้น (ล้านหุ ้น)
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เปลีย่ นแปลง
%

4,473.3
0.6%
147.6
18.9%
442.0
1.2%
362.2
0.2%
5,425.1
1.0%
906.2 -11.0%
704.7
2.3%
201.5 -38.7%
60.2
65.1%
(11.6) -129.3%
152.9 -39.6%
38.8 -28.0%
114.1 -42.7%
0.135
845.3

แบบ 56-1

รายได้
ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท มี ร ายได้ร วม 5,425.1 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น
ร้อยละ 1 ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7%
8%

7%
8%

83%

82%

รายได้ แบ่ งตามสายธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
รายการ

2558

หน่วย: ล้านบาท
2559 เปลีย่ นแปลง
%

รายได้
- ธุ รกิจโรงแรมในไทย
- ธุ รกิจโรงแรมในไทยภายใต้กองทุนรวม
-ธุ รกิจโรงแรมในต่างประเทศ
รวม

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

1,912.79
1,078.86
1,481.66
4,473.31
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-1.95
-4.37
+8.27
+0.58
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ผลประกอบการธุรกิจโรงแรม
อัตราการเข้ าพัก อัตราค่ าห้ องพักโดยเฉลีย่ และรายได้ เฉลีย่ ต่ อห้ อง (ในประเทศไทย)

ธุ รกิ จโรงแรมเป็ นธุ รกิ จที่มีรายได้หลักของบริ ษทั โดยมีรายได้ประมาณร้อยละ 82 ของรายได้รวม ในปี
2559 มีรายได้รวมจากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ประกอบด้วย
โรงแรมในประเทศไทยมีรายได้ลดลงในอัตราร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจากรายได้โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ลดลงจากรายได้เฉลี่ยต่อห้องและรายได้จากจัดเลี้ ยงลดลง อันเนื่ อง
มากจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
โรงแรมภายใต้กองทุนรวมมีรายได้ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 4.4 ส่ วนใหญ่เกิดจากโรงแรมดุสิตธานี หวั หิ น
อันเป็ นผลมาจากอัตราการเข้าพักลดลงจากร้อยละ 67.6 ของปี ก่อน มาอยูท่ ี่ร้อยละ 65.4 โดยจานวนนักท่องเทียว
อินเดียลดลง ประกอบกับรายได้จากงานจัดเลี้ยงลดลง และโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็ นผลมาจากรายได้
เฉลี่ยต่อห้องพักและรายได้จากร้านอาหารลดลง
สาหรับอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 73.6 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ส่ วน
อัตราค่าห้องพักถัวเฉลี่ ย (Average Room Rate) 3,075 บาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่ อนเล็กน้อย เกิ ดจากกลยุทธ์ ปรับราคา
เพื่อดึงดูดการเข้าพักให้เพิ่มขึ้น และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPar) 2,262 บาทสู งกว่าปี ก่อนเล็กน้อย
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อัตราการเข้ าพัก อัตราค่ าห้ องพักโดยเฉลีย่ และรายได้ เฉลีย่ ต่ อห้ อง (ในต่ างประเทศ)

โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้ นในอัตราร้ อยละ 8.3 เทียบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน ส่ วนใหญ่
จากโรงแรมดุสิตธานี มะนิ ลา หลังมีการปรับปรุ งตกแต่งโรงแรมครั้งใหญ่ท้ งั ห้องพักและห้องอาหาร แล้วเสร็ จ
บางส่ วน
สาหรับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงเนื่องจากโรงแรมดุสิตธานี มะนิ ลา มีการปิ ดปรับปรุ งตกแต่งโรงแรม
ครั้งใหญ่ทาให้มีห้องพักไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่ งผลให้อตั ราค่าห้องพักถัวเฉลี่ยลดลงและรายได้เฉลี่ยต่อ
ห้อง (RevPar) ต่ากว่าปี 2558
ธุ รกิ จโรงแรมมีตน้ ทุนได้แก่ เงินเดื อนพนักงาน และค่าเสื่ อมราคา ซึ่ งเป็ นจานวนเงิ นสู ง ทาให้บริ ษทั มี
กาไรขั้นต้นในอัตราร้อยละ 28.1 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การและกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงิน
ได้จากธุ รกิจโรงแรมในปี 2559 มีอตั ราร้อยละ 2.8 ของรายได้จากการขายและให้บริ การ ซึ่ งต่ากว่าปี ก่อนที่มีกาไร
ร้อยละ 6.0 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การ
อย่างไรก็ตาม ธุ รกิ จโรงแรมเป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดแนวทางการพัฒนาช่ อง
ทางการขายเพื่ อสามารถสร้ างรายได้ให้เพิ่ ม ขึ้ น การให้บ ริ การเป็ นหัวใจส าคัญ ต่ อธุ รกิ จการบริ ก าร บริ ษ ทั จึ ง
จาเป็ นต้องมีการพัฒนาบุคคลากร รวมทั้งการบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพควบคู่ไปด้วย
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ธุรกิจรับบริหาร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจรับบริ หารงานโรงแรมจานวน 147.6
ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 18.9 เนื่องมาจากรายได้ค่าบริ หารงานจากโรงแรมที่ได้เปิ ดดาเนินการเมื่อ
ปลายปี 2558 ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กวม
ธุ รกิจรับบริ หารโรงแรมมีแนวโน้มสู งขึ้น จะเห็นได้จากสัดส่ วนของรายได้รับบริ หารโรงแรมได้เพิ่มขึ้น
เป็ นร้อยละ 2.7 ของรายได้รวมปี 2559
ธุรกิจการศึกษา
สาหรับธุ รกิจการศึกษาประกอบด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี และได้เปิ ดดาเนินการอีกแห่ งในปลายปี 2558 คือ
โรงเรี ยนดุสิตธานี การโรงแรม ที่เปิ ดสอนด้านการให้บริ การในกิจการโรงแรม นอกจากนี้ ยงั มีรายได้จากการรับ
บริ หารด้านการศึกษาโดยบริ ษทั มีรายได้จากการบริ หารการศึกษา Lycyum ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และค่า Licensing
Fee จาก Yayasan ซึ่งเป็ นสถาบันการศึกษาในบาหลี อินโดนีเซีย
ธุ รกิจการศึกษานับเป็ นอีกธุ รกิจหนึ่ งของบริ ษทั สามารถสร้างผลกาไรให้กบั บริ ษทั ถึ งแม้ว่าจะมีรายได้
ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 1.3 และคิดเป็ นร้อยละ 7.4 ของรายได้รวมของบริ ษทั แต่ธุรกิ จการศึกษาสามารถสร้ าง
กาไรให้บริ ษทั 35.5 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 22 ของกาไรรวมของบริ ษทั ทั้งนี้ มีผลมาจากการปรับเปลี่ยน
ภาคการศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี ตามอาเซี่ยน เริ่ มตั้งแต่ปี 2559 เป็ นปี แรก
ผลประกอบการของธุ รกิจการศึกษาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายได้จากธุ รกิจการศึกษา
จานวน 442.0 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 5.4 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.2 ส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากวิทยาลัย
ดุสิตธานี เพิ่มขึ้นจานวน 9.6 ล้านบาท และบ. ดุ สิตธานี การโรงแรมศึกษา จานวน 6.2 ล้านบาท แต่ลดลงจากค่า
Licensing Fee จาก Yayasan จานวน 21.1 ล้านบาท ที่เป็ นรายได้จากการให้บริ การแก่สถาบันการศึกษาในบาหลี
อินโดนีเซี ย ครั้งเดียว ในปี 2558
ธุรกิจอืน่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายได้อื่นๆ จานวน 362.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน
0.7 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.2 เกิดจาก
- รับรู ้กาไรจากสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายรอการรับรู ้
- ส่ วนแบ่ งก าไรสุ ท ธิ จากเงิ น ลงทุ น ตามวิธี ส่ วนได้เสี ย ประกอบด้วย Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
- กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าบริ การทางเทคนิ คในโครงการโรงแรมต่างๆ และรายได้อื่นๆ ของ
โรงแรมลดลง
ต้ นทุนขายและการให้ บริการและกาไรขั้นต้ น
บริ ษทั มีตน้ ทุนขายและการให้บริ การจานวน 3,576.9 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 0.9 โดยต้นทุ น
ขายและการให้บริ การประกอบด้วย
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 ต้นทุ นทางตรง เช่ น ต้นทุ นการให้บ ริ ก ารห้องพัก ต้นทุ นอาหารและเครื่ องดื่ ม เงิ นเดื อนและสวัส ดิ ก าร
พนักงาน เป็ นต้น จานวน 2,915.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 0.5
 ต้นทุนบริ การ-ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายจานวน 661.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 2.8
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหารและกาไรสุ ทธิ
บริ ษ ัท มี ค่ าใช้จ่า ยในการขายจานวน 404.6 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ่ น จากปี ก่ อนร้ อยละ 4.3 โดยส่ วนใหญ่
เนื่องมาจากค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารมีจานวน 1,186.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 13.1 ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ
โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารคิดเป็ นร้อยละ 32 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การ ซึ่ งในปี ก่อน
เท่ า กับ ร้ อ ยละ 29.3 นอกจากนี้ กิ จ การโรงเรี ย นการโรงแรมภายใต้บ . ดุ สิ ต ธานี ก ารโรงแรมศึ ก ษาซึ่ งเปิ ด
ดาเนินการเมื่อปลายปี 2558 แล้วนั้น แต่ดว้ ยเป็ นปี ที่ 2 ของการดาเนินการ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 19.6 ล้านบาท ซึ่ ง
ไม่เพียงพอกับรายได้ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีเป้ าหมายในการกาหนด กลยุทธ์เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มี กาไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่าย ภาษี เงิ นได้ และค่าเสื่ อม
ราคา (EBITDA) จานวน 906.2 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 11.0 ในปี นี้ บริ ษทั มีการบันทึกรายได้ภาษีเงิน
ได้จ านวน 11.6 ล้า นบาท เปรี ย บเที ย บกับ ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เงิ น ได้ปี ก่ อ นมี จ านวน 39.4 ล้า นบาท เนื่ อ งจาก
ผลประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสม
บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 114.1 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ซึ่ งกาไรสุ ทธิ 199.2 ล้านบาท คิดเป็ น
ผลกาไรต่อหุ น้ 0.135 บาท คิดเป็ นอัตราการทากาไรร้อยละ 2.1 เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนมีอตั ราการทากาไรร้อยละ
3.71 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
จานวนเงิน
กาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
48.2
รายได้ อนื่ เพิม่ ขึน้
23.5
- รายได้ค่าบริ หารงานรับ
1.3
- เงินปันผล
รายได้ อนื่ ลดลง
(6.9)
- รับรู ้กาไรจากสิ นทรัพย์ที่มีไว้เผือ่ ขายรอการรับรู ้
(18.5)
- ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
(22.8)
- รายได้อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ขึน้
(154.3)
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
(23.7)
- ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ
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รายการ

จานวนเงิน

ค่ าใช้ จ่ายลดลง
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ภาษีเงินได้ลดลงจากปี 2558
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
กาไรสุ ทธิลดลง

2.0
51.0
15.1
(85.1)

วิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น รวมของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย ณวัน ที่ 31ธัน วาคม 2559 เปรี ย บเที ย บกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
31 ธันวาคม
2558

หน่ วย: ล้านบาท

714.2
380.2
475.0
79.6
168.1
1,817.1
1,404.7
5,107.9
1,058.8
9,388.5
867.4
955.2
90.0
1,912.6
1,177.1
894.3
3,984.0
5,404.5
9,388.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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31 ธันวาคม
เปลี่ยนแปลง
2559
870.3
357.7
462.6
77.0
145.3
1,912.9
1,370.3
4,689.6
1,060.2
9,033.0
623.9
972.6
97.8
1,694.3
1,052.6
932.0
3,678.9
5,354.1
9,033.0

22%
-5.9%
-3%
-3%
-14%
5%
-2%
-8%
0%
-4%
-28%
2%
9%
-11%
-11%
4%
-8%
-1%
-4%
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สิ นทรัพย์ สุทธิของบริ ษทั ลดลงจากสิ้ นปี 2558 จาก 5,404.5 ล้านบาท เป็ น 5,354.1 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์ รวม 9,033.0 ล้านบาท ลดลง 355.5 ล้านบาท รายการเคลื่อนไหวที่
สาคัญเกิดจาก
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง 418.3 ล้านบาท เนื่ องจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามอายุการใช้งาน
และจากการซื้ ออุปกรณ์เพิม่ และปรับปรุ งตกแต่งโรงแรมต่างๆ แล้วเสร็ จ
 ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าลดลง 97.1 ล้านบาท เนื่ องจากการตัดจาหน่ายตามอายุสัญญา
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น 156.1 ล้านบาท เนื่ องจากผลประกอบการ
บริ ษทั มีหนีส้ ิ นรวม 3,678.9 ล้านบาท ลดลง 305.5 ล้านบาท เกิดจาก
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น ลดลง 243.5 ล้านบาท
 เงินกูย้ มื ระยะยาวลดลง 124.5 ล้านบาท จากการคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกูข้ องบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจานวน 50.4 ล้านบาท เนื่ องจากการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่อ ส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น เท่า กับ 0.69 ต่อ 1 หากไม่ร วม
รายได้ค่า เช่ า รั บ ล่ ว งหน้า จานวน 609.8 ล้า นบาท อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่อ ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น เท่า กับ 0.57 ต่อ 1
และส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษ ทั ใหญ่เท่า กับ 4,589.0 ล้า นบาท มี มูล ค่า ตามบัญ ชี (Book Value) เท่า กับ 5.4
บาทต่อหุ ้นเปรี ยบเที ยบกับปี ก่ อน 5.4 บาทต่อหุ ้น
วิเคราะห์ กระแสเงินสด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
2557
2558
2559
กระแสเงินสดสุ ทธิได้จำกกิจกรรมดำเนินงำน
863.17
863.24 1,020.43
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(521.28) (1,025.20) (344.52)
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหำเงิน (334.16)
15.18 (510.39)
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำต่ำงประเทศ
4.39
1.25
(9.41)
กระแสเงินสดสุ ทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
12.12 (145.53)
156.11
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดเปรี ยบเทียบสาหรับปี 2559 กับปี 2558 ได้ดงั นี้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน สาหรับปี 2559 จานวน 1,020.43 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 157.19 ล้านบาท เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงเงินทุน หมุนเวียนเพิ่มขึ้ น 236.16 ล้านบาท อันเนื่ องจากเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เพิ่ ม ขึ้ น 137.96 ล้านบาท และภาระหนี้ สิ นจากการค้ าประกันการเช่ าให้กบั กองทุ นรวม
ลดลง 86.31 ล้านบาท แต่หกั กลบจากภาษีที่จ่ายเพิ่มขึ้น 12.14 ล้านบาท
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กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ ไ ปในกิจ กรรมลงทุน สาหรับปี 2559 จานวน 344.52 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน
680.68 ล้านบาท ส่ ว นใหญ่ล ดลงจากการจ่า ยเพื่อ เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น 252.05 ล้า นบาท เงิ นสดจ่ายเพื่ อซื้ อ
อุปกรณ์ 329.51 ล้านบาท ส่ ว นใหญ่เ ป็ นการปรั บ ปรุ ง และตกแต่ง โรงแรมดุ สิ ต ธานี มะนิ ล า เงินสดจ่ายเพื่อ
ช าระค่ า หุ ้ น บริ ษ ัท ร่ ว มจากการที ่ Philippine Hoteliers, Inc. ลงทุน ใน Philippine Hoteliers International
Center for Hospitality Education, Inc. ร้ อ ยละ 40 ของปี ก่ อ น 122.77 ล้านบาท จ่า ยค่า เช่ า ที่ ดิ น และอาคาร
จ่ายล่ วงหน้าของโรงแรมดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ 24.95 ล้า นบาท เงิ นสดจ่ายสุ ทธิ จากการซื้ อสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน
อื่น 3.70 ล้า นบาท เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมลดลง 25.81 ล้านบาท เงินสดจ่ายชาระค่าหุ ้นบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
26.22 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี 2559 จานวน 510.39 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน
525.57 ล้านบาท จากไม่มีการกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้นในปี 2559 จานวน 515.85 ล้านบาท เงินสดจ่ายชาระคืนเงิน
กู้ยื ม ระยะสั้ นจากสถาบัน การเงิ น 82.00 ล้า นบาท จ่ า ยดอกเบี้ ย 23.19 ล้ า นบาท เป็ นของ DMS Property
Investment Pvt. Ltd. (DMS) จ่ายเงินปั นผล 14.24 ล้านบาท เงิ นสดรับจากเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เพิ่มขึ้น 106.01 ล้านบาท และเงินสดจ่ายชาระคืนกูย้ มื ระยะยาวโดย DMS ลดลง 3.75 ล้านบาท
14.2 ความสามารถในการทากาไร
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมามีดงั นี้
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)

ร้อยละ
ร้อยละ

2557
0.26
(0.46)

2558
4.71
4.41

2559
2.82
2.49

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไรในปี 2559 มีอตั รากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 2.82 ของรายได้
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) เท่ากับร้อยละ 2.49 ลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากปี 2559 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 114.1
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อนจานวน 85.1 ล้านบาท เป็ นผลให้อตั ราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไรในปี
2559 ลดลง เนื่ องจากในปี 2559 ช่ วงไตรมาสที่ 4 ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจากการที่รัฐบาลประกาศขอ
ความร่ วมมือจากสถานประกอบการงดงานรื่ นเริ งต่างๆ เป็ นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
ประกอบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจทัว่ โลกยังคงฟื้ นตัวช้า และบริ ษทั มีการ
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในขายและการบริ หารอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั มีโครงการขยายธุ รกิจการรับ
บริ หารโรงแรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาและศึกษา
โครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรที่รองรับการขยายตัวของบริ ษทั จึงส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ลดลง ทา
ให้ความสามารถในการหากาไรให้ผลตอบแทนแก่ผถู ้ ื อหุ ้นลดลงจากปี ก่อนในอัตราร้อยละ 2.49 ซึ่ งมี ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ลดลงจานวน 50.4 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ด้วย
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นอกจากนั้น บริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างต่อเนื่ องและมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราไม่ ต่ ากว่าร้ อยละ 50 ของก าไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นและที่ ประชุ มคณะกรรมการเมื่ อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เสนอ
จ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2559 โดยจัดสรรจากกาไรสะสมให้ผถู ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจานวนเงิน 85.00
ล้านบาท
14.3 ความสามารถในการบริหารสิ นทรัพย์
ความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมามีดงั นี้
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการบริหารสิ นทรัพย์
2557 2558
2559
อัตรำส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
เท่ำ
16.09 19.50
22.11
อัตรำส่ วนหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ
เท่ำ
33.42 35.31
37.22
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการบริ หารสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตามประสิ ทธิ ภาพเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ และ
ผลตอบแทนสู งสุ ดแก่บริ ษทั มีดงั นี้
- อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี 2559 มีอตั ราลูกหนี้ การค้า 22.11 เท่าของรายได้จากการขายและ
การให้บริ การ เพิ่มขึ้นจาก 2 ปี ก่อน เนื่องจากมีลูกหนี้ การค้าเพิม่ ขึ้น ส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ การค้าของโรงแรมที่
มีรายได้จากการขายและการให้บริ การเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมี ยอดลู กหนี้ การค้าที่ คา้ งชาระเกิ นกว่า 3 เดื อนขึ้ นไป
จานวน 13.11 ล้านบาท ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ ที่เป็ นตัวแทนจาหน่าย (Agents) อย่างไรก็ตาม บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญจานวน 9.28 ล้านบาท ซึ่ งคาดว่าเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน
- อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ ในปี 2559 มีอตั ราสิ นค้าคงเหลือ 37.22 เท่าของต้นทุนขายและการ
ให้บริ การเพิ่มขึ้นจาก 2 ปี ก่อน เนื่ องจากมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ส่ วนใหญ่เกิดจากสิ นค้าคงเหลือของโรงแรมที่มี
ต้นทุนขายและการให้บริ การเพิ่มขึ้น
ประสิ ทธิภาพในการบริหารสิ นทรัพย์
2557 2558
2559
อัตรำผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ (ROA)
ร้อยละ
1.00 3.58
2.19
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร
ร้อยละ 12.34 17.21
16.96
อัตรำกำรหมุนของสิ นทรัพย์
เท่า
0.57 0.58
0.59
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ปี 2559 มีอตั ราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ (ROA)
เท่ากับร้อยละ 2.19 ลดลงจากปี ก่อน อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวรเท่ำกับร้อยละ 16.96 ลดลงจากปี ก่อน
และอัตรำกำรหมุนของสิ นทรัพย์เท่ากับร้อยละ 0.59 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เนื่ องจากปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
ก าไรก่ อ นดอกเบี้ ย สุ ท ธิ และภาษี เงิ น ได้ (EBIT) 201.49 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อนจานวน 127.45 ล้า นบาท
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สิ นทรัพย์รวมปี 2559 มีจานวน 9,032.98 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 355.50 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ที่ลดลงจากการคิดค่าเสื่ อมราคา และมีเพื่มขึ้นจากการปรับปรุ งตกแต่งโรงแรมและห้องอาหารของ
โรงแรมต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสิ นทรั พย์ที่ได้รับการปรับ ปรุ งเหล่านี้ จะมี ประสิ ทธิ ภาพในการสร้ างรายได้ซ่ ึ ง
นามาสู่ ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในปี ต่อๆ ไป
14.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาว และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดของเงินกูย้ มื สรุ ปได้ดงั นี้

วงเงินกู้ยมื
1. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- บมจ. ดุสิตธานี
- บมจ. ดุสิตธานี
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
2. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- Philippine Hoteliers, Inc.
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา
รวม

หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงค้ าง
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี

1,850.00
300.00
300.00
125.24
14.56

287.00
138.00
28.63
8.00

716.39

429.83

MMR
ตามธนาคารกาหนด
MMR
LIBOR +2.925%
MMR

ตราสารหนี้ ราย 6
เดือน+1.50%
663.80 LIBOR 6 เดือน+2.925%
116.20 BIBOR 1 เดือน+2.20%
1,671.46

1,485.05
116.20
4,907.44

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
2557

2558

2559

อัตราส่ วนสภาพคล่อง

เท่า

0.82

0.95

1.13

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

0.70

0.82

1.00
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จากอัตราส่ วนสภาพคล่ องและอัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุ น เร็ วของบริ ษ ทั ปี 2559 เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2558
เนื่องจากบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 95.88 ล้านบาท ส่ วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกระแสเงินสดคงเหลือจากการ
ดาเนิ นงานและเงิ นลงทุ นระยะสั้น 133.65 ล้านบาท ค่าเช่ าที่ ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี ลดลง 18.29 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นของ DMS ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นลดลง 12.43 ล้านบาท สิ นค้า
คงเหลื อสุ ท ธิ ล ดลง 2.58 ล้านบาท สิ น ทรั พ ย์หมุ นเวียนอื่ นลดลง 4.46 ล้านบาท แต่ มี หนี้ สิ น หมุ นเวียนลดลง
218.27 ล้านบาท ส่ วนที่ลดลงเกิ ดจากเงินเบิกเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 76.37 ล้านบาท
เงิ นกู้ยืมระยะยาวที่ ค รบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี 167.12 ล้านบาท ส่ วนที่ เพิ่ มขึ้ นเกิ ดจากเจ้าหนี้ ก ารค้าและ
เจ้าหนี้อื่น เช่นเจ้าหนี้ ค่าจัดหาสิ นทรัพย์เป็ นค่าตกแต่งอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินมัดจารับ 17.35 ล้านบาท ภาษี
เงิ นได้คา้ งจ่าย 6.17 ล้านบาท และหนี้ สินหมุนเวียนอื่นและอื่นๆ 1.70 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์จาก
สภาพคล่องของบริ ษทั ตามงบแสดงฐานะทางการเงิ นแล้วจะเห็ นว่าบริ ษทั มี สภาพคล่องในอัตราส่ วนที่ ต่ า เป็ น
เพราะปั จจุบนั บริ ษทั ใช้แหล่งกูเ้ งินระยะสั้นในสัดส่ วนที่ค่อนข้างสู ง เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ า ทั้งนี้
บริ ษ ัท ได้พิ จารณาถึ งความสามารถในการช าระหนี้ และเปลี่ ย นเป็ นวงเงิ น กู้ระยะสั้ น เป็ นระยะยาวตามความ
เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการบริหารหนีส้ ิ น
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
(ส่ วนหนี้สินไม่รวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

เท่า
เท่า
เท่า

2557
2558
0.60
0.62
0.73
14.74

0.74
19.27

2559
0.57
0.69
14.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 0.69 เท่า
ลดลงจากปี ก่อนที่มีอตั ราส่ วน 0.74 เท่า และมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อผูถ้ ือหุ ้น (ส่ วนหนี้ สินไม่รวม รายได้ค่าเช่ารับ
ล่วงหน้า) เท่ากับ 0.57 เท่าลดลงจากปี ก่อนที่มีอตั รา 0.62 เท่า สาเหตุที่อตั ราส่ วนดังกล่าวลดลง เกิ ดจากส่ วนของ
หนี้ สินรวมบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการกูย้ ืมเงิน ทั้งนี้ อตั ราส่ วนหนี้สินต่อผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวมีอตั ราต่ากว่าเงื่อนไข
ที่ตอ้ งคงไว้ตามสัญญาเงิ นกูเ้ งิ น ซึ่ งกาหนดให้ดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไม่ให้เกิ นอัตราส่ วน
1.75 : 1 และความสามารถในการชาระดอกเบี้ยเท่ากับ 14.85 เท่า ลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากในปี 2559 บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ได้จากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน แต่มีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 23.4 ล้านบาท
ทาให้อตั ราความสามารถในการชาระดอกเบี้ยลดลงจากปี ก่อน โดยบริ ษทั ยังมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
ได้ตามกาหนด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการบริ หารหนี้ สิน บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผู ้
ถือหุ น้ ไม่เกิน 1 เท่า
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14.5 ปัจจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยภายนอกทีม่ ีผลต่ อธุรกิจโรงแรม
ธุ รกิจโรงแรมเป็ นธุ รกิจที่อ่อนไหวต่อผลกระทบจากปั จจัยภายนอก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ความไม่ ส งบภายในประเทศ การก่ อการร้ าย ภัย ธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิ จภายใน และภายนอก
ประเทศ รวมทั้งการแข่งขัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการทาประกันภัยคุม้ ครองความ
เสี่ ย งทุ ก ประเภท (All Risks) และคุ ้ม ครองการขาดรายได้จ ากการหยุ ด ด าเนิ น ธุ รกิ จ (Business Interruption)
คุ ้ม ครองภัย จากการก่ อ การร้ า ย เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งจากผลกระทบดัง กล่ า ว ส าหรั บ ในด้า นการตลาด
บริ ษ ัท ได้มีการหาลูกค้าจากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลูกค้าในภูมิภาคที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการตั้งสานักงาน
ขายเพิ่มใน ฮ่องกง เซี่ ยงไฮ้ และปั กกิ่ง เป็ นต้น
นอกจากนี้ เพื่อกระจายความเสี่ ยงของการกระจุกตัวของรายได้ภายในประเทศ จึงกาหนดกลยุทธ์ในการ
ขยายการลงทุนและการรั บ บริ ห ารโรงแรมไปยัง ต่า งประเทศในหลายๆ ภูมิ ภ าค สาหรั บ ธุ ร กิ จ การรั บ จ้า ง
บริ หารโรงแรม อาจมีความเสี่ ยงที่อาจจะถูกบอกเลิ กสัญญาก่อนกาหนด หรื อไม่ต่อสัญญาหลังสัญญาหมดอายุ
ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจึง ได้มีก ารจัดทาสัญ ญาให้รัดกุม มากขึ้ น เพื่อลด
ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายจากการที่ คู่สัญ ญายกเลิ ก สัญ ญาก่ อ นกาหนด นอกจากนี้ วิก ฤตเศรษฐกิ จ
ทางการเงินโลกที่เกิดขึ้นกับธุ รกิจโรงแรมอาจทาให้รายได้ดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตามบริ ษทั
ได้มีการจัดตั้งสานักงานการพัฒนาและการลงทุน (Development and Investment Office) ในดูไบ เพื่อหาโรงแรมที่
รับบริ หารเพิ่มขึ้ น อี กทั้งในปี 2556 ได้มีการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมลงทุ น Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)
Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับบริ หารโรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า
“Dusit Fudu” ในการร่ วมลงทุนดังกล่าวนอกจากบริ ษทั จะได้รับค่าเครื่ องหมายการค้า (Licensing Fee) แล้ว ยัง
เป็ นการขยายเครื่ องหมายการค้า และชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ไปยังภูมิภาคดังกล่าว อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มเครื อข่าย
ด้านการตลาดในกลุ่มดุสิต ทาให้มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้น ซึ่ งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต
ปัจจัยภายในทีอ่ าจมีผลต่ อธุรกิจ
บุคลากรนับเป็ นปั จจัยสาคัญต่อธุ รกิจของบริ ษทั ในปั จจุบนั ธุ รกิจโรงแรมขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะ
ในด้านการบริ หารโรงแรม และเมื่ อมี โรงแรมใหม่ ๆ เกิ ดขึ้ น จึ งมี ก ารหมุ นเวียนพนัก งานจากโรงแรมเดิ ม ไป
โรงแรมใหม่ บริ ษ ทั จึ ง ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ต่อ การพัฒ นาบุ ค ลากรด้ว ยการจัด ฝึ กอบรม เพื ่อ รองรั บ การ
หมุ นเวีย นของพนัก งานและการขยายธุ รกิ จ ทั้ง โรงแรมที่ เป็ นเจ้า ของและรั บ บริ ห ารในอนาคต ดัง นั้น การที่
บริ ษ ัท มี วิท ยาลัย ดุ สิ ตธานี ที่ ส อนในระดับ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโท ด้านการโรงแรม ซึ่ งสามารถคัด เลื อ ก
บุคลากรจากสถาบันของบริ ษทั เองได้ นอกจากนี้ การที่บริ ษทั เข้าไปบริ หารใน Lyceum of Philippines University
(LPU) สามารถช่ วยตอบสนองความต้องการด้านบุ คลากรสาหรั บขยายธุ รกิ จโรงแรมในอนาคตได้ บริ ษทั ได้
จัดตั้ง บ. ดุ สิ ต ธานี ก ารโรงแรมศึ ก ษา เพื่ อ ดาเนิ น โครงการโรงเรี ย นการโรงแรมดุ สิ ต ธานี โดยการเปิ ดสอน
หลักสู ตรวิชาชี พด้านการโรงแรมที่พฒั นาความรู้และทักษะของนักเรี ยนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อ รองรับ
บุ คลากรของธุ รกิ จโรงแรม ซึ่ งสามารถเปิ ดเรี ยนได้ในเดือนกันยายน 2558 แล้ว
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การด้ อยค่ าของทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
จากสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตัว ถึ ง แม้นัก ท่ อ งเที่ ย วเริ่ ม กลับ เข้า มาในประเทศไทย ส่ วนใหญ่ เป็ น
นักท่องเที่ยวจากชาวจีนและชาวเอเซี ย แต่นักท่องเที่ยวยุโรป และรัสเซี ยที่เป็ นตลาดหลัก ลดลงเนื่ องจากมีการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิ จของแต่ละประเทศ รวมถึ งเศรษฐกิ จทัว่ โลกยังคงฟื้ นตัวช้า ประกอบกับการแข่งขันที่ สูง
บริ ษทั จึงมีการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม โดยให้ผปู้ ระเมินอิสระประเมิน
มูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของโรงแรมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งหมด หาก
มูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรมมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าประเมินตามวิธีกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าว
บริ ษทั จะต้องรับรู ้การด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
การพัฒนาธุรกิจและแนวโน้ มในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษทั มีสัดส่ วนรายได้จากภายในประเทศในอัตราร้อยละ 72 วิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศหลายๆครั้ งที่ ผ่านมา รวมทั้งภาวะเศรษฐกิ จทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่ งผลกระทบต่อ
รายได้ของบริ ษทั มาโดยตลอด
จากการกาหนดกลยุท ธ์ ในการขยายธุ รกิ จ (Growth Strategy) ตั้งแต่ปี 2550 โดยมี เป้ าหมายที่ จะสร้ าง
รายได้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากต่างประเทศ ให้ใกล้เคียงกับรายได้ในประเทศ เพื่อเป็ นการกระจายความ
เสี่ ยงที่เกิดจากผลกระทบภายในประเทศ นอกจากนี้ การขยายธุ รกิจด้านการบริ หารโรงแรมเป็ นเป้ าหมายหลัก
เนื่ องจากไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุ นสู ง และยังสามารถสร้างเครื อข่ายเพื่อเพิ่มช่ องทางการตลาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ยังพิจารณาลงทุนในธุ รกิจโรงแรมควบคู่ไปด้วยแต่จะคัดสรรการลงทุนในภูมิภาค ประเทศที่มีศกั ยภาพการ
ท่องเที่ยวที่สูง ได้ผลตอบแทนที่ดี มีช่องทางในการขยายธุ รกิจ รวมทั้งพิจารณาขยายธุ รกิจด้านการศึกษาซึ่ งเป็ น
ธุ รกิจที่บริ ษทั มีศกั ยภาพสู งและนับเป็ นจุดแข็งอีกธุ รกิจหนึ่งของบริ ษทั ที่สามารถแข่งขันได้
ในปี 2559 ธุ รกิจการรับบริ หารโรงแรมยังไม่บรรลุเป้ าหมายเนื่องจากอุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ถดถอยยังไม่ฟ้ื นตัว หรื อบางประเทศเริ่ มมีปัญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ เช่น ประเทศจีน เป็ นต้น นอกจากนี้
เจ้าของโรงแรมที่ให้รับบริ หารบางแห่ งไม่สามารถก่อสร้างโรงแรมได้ตามกาหนด จากปั จจัยต่างๆในหลายด้าน
ล้วนส่ งผลต่อการบรรลุเป้ าหมาย อย่างไรก็ตามการขยายธุ รกิจบริ ษทั จาเป็ นต้องมีบุคลากร ระบบงานในทุกส่ วน
รวมทั้งมีค่ า ใช้จ่ า ยในการศึ ก ษาโครงการต่ า งๆ ส่ ง ผลให้บ ริ ษ ทั มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่
รายได้ยงั ไม่เป็ นไปตามที่คาดหมาย ส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากปั จจัยภายนอก หากไม่มีปัจจัยภายนอกส่ ง ผลกระทบต่ อ
การดาเนิ น งานของโรงแรมภายใต้บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย และโรงแรมที่ บ ริ ษ ทั ได้ลงนามสัญญารับบริ หาร
ไปแล้วสามารถเปิ ดดาเนิ นการได้ตามเป้ าหมาย บริ ษทั คาดว่าจะสามารถสร้างผลกาไรจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น
ได้ในอนาคต
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การขยายกิจการในช่วง 3-5 ปี ที่ผา่ นมา
 ธุรกิจโรงแรม
นับตั้งแต่ปี 2554 บริ ษทั ได้ลงทุนธุ รกิจโรงแรมในมัลดีฟส์ เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ประกอบด้วย
100 วิ ล ล่ า ในสาธารณรั ฐ มัล ดี ฟ ส์ ซ่ ึ งตั้ง อยู่ บ นเกาะ Mudhdhoo ภายใต้ DMS Property Investment Pvt. Ltd.
(DMS) ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้ น 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 38.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ชื่อโรงแรม
ดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ โดยบริ ษทั ได้ลงทุ นโครงการดังกล่าวผ่าน บมจ. ดุ สิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ี ส์ เริ่ มแรกในอัตรา
ร้อยละ 55 โรงแรมดังกล่าวได้เปิ ดอย่างเป็ นทางการในวันที่ 8 กันยายน 2555 ในไตรมาส 3 ปี 2558 มีการลงทุน
เพิ่มอีกร้ อยละ 5 และในปี 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มอีกร้ อยละ 5 รวมเป็ นสัดส่ วนการถื อหุ ้นทั้งหมดร้อยละ 65
ในปี 2557 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 16 แต่ในช่วงต้นปี 2558 จาก
วิกฤตการทางเศรษฐกิ จของรัสเซี ยส่ งผลให้นักท่องเที่ ยวชาวรัสเซี ยที่ เป็ นตลาดหลักลดลงอย่างกะทันหัน ฝ่ าย
บริ หารโรงแรมจึงปรั บกลยุท ธ์ เปลี่ ยนเป้ าหมายกลุ่ มลู กค้าเพื่อเพิ่ม อัตราการเข้าพัก แต่ก็ยงั มี ผลกระทบท าให้
รายได้ของโรงแรมลดลงร้อยละ 2
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้พิจารณาการลงทุ นในธุ รกิ จโรงแรม และการศึ กษา ในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ โดย
Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ย ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 40 ของหุ ้ น ใน Philippine Hoteliers International
Center for Hospitality Education, Inc. ซึ่ ง จดทะเบี ย นจัดตั้ง บริ ษ ทั ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ใ นวันที่ 15 กรกฎาคม
2558 และรับรู ้เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยในปี 2558 ขาดทุนจานวน 1.35 ล้านบาท และในปี 2559
ขาดทุนจานวน 5.50 ล้านบาท
 การรับจ้ างบริหารโรงแรม
เดื อ น กุม ภ าพ นั ธ์ 2556 บริ ษั ท มี ก ารลงทุ น ในกิ จ การร่ วมค้ า ชื่ อ Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd. ในสัดส่ วนร้อยละ 45 ของเงินลงทุน 30 ล้านหยวนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเป็ น
ช่วงที่เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการ จะต้องมีการว่าจ้างผูบ้ ริ หารและทีมงานสาหรับการบริ หารโรงแรมในประเทศจีน ทาให้
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง ในขณะที่ยงั ไม่สามารถหาโรงแรมที่รับบริ หารได้ตามเป้ าหมาย ส่ งผลให้บริ ษทั ดังกล่าวมี
ผลขาดทุน
สาหรับการขยายกิ จการรับบริ หารโรงแรม บริ ษทั มีสานักงานและบุค ลากรฝ่ ายพัฒ นาและการลงทุน
(Development and Investment) ทั้ง ในฮ่ อ งกงและดู ไ บ การจัด ตั้ง บริ ษ ัท ในรั ฐ เดลาแวร์ สหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ
รองรับการบริ หารโรงแรมในปี 2559 มีโรงแรมเปิ ดดาเนิ นการตามสัญญารับบริ หารคือ โรงแรมดุสิตธานี กวม
เปิ ดดาเนิ นการอย่างไม่เป็ นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รี สอร์ ท เปิ ดดาเนิ นการ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี เปิ ดดาเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ในปี 2558 บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยลงนามในสัญญารับบริ หารโรงแรม 9 แห่ ง บริ ษทั ร่ วมทุนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามใน
สัญญารับบริ หารโรงแรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 9 แห่ ง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงปฏิ บตั ิตามแผนระยะยาว
ของบริ ษทั ในการเพิ่มจานวนโรงแรมที่รับบริ หารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่ภูมิภาคตะวันออก
กลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
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เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทุนในประเทศ
ญี่ปุ่น ชื่ อ บ. ดุ สิต คัลเลอร์ ส เพื่อให้บริ การด้านการจัดการและปรึ กษาทางเทคนิ คที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จโรงแรม
เซอร์ วิส อพาร์ เมนท์ อสังหาริ มทรัพย์ ร้านอาหาร สปา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรู ปแบบการเช่า แฟรนไชส์ และ/
หรื อการเป็ นเจ้าของบางส่ วนในญี่ปุ่น
ในปี 2559 บริ ษ ทั มีรายได้จากการรับ บริ ห ารโรงแรมจานวน 147.62 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้ น จากปี 2558
จานวน 23.50 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าบริ หารงานที่ได้รับจากโรงแรมดุสิตธานี กวม
 ด้ านการศึกษา
จากการเป็ นผูร้ ิ เริ่ มด้านการศึ กษาในการบริ หารโรงแรม ครัว และอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องโดยจัดตั้งวิท ยาลัย
ดุสิตธานี มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2539 และขยายวิทยาเขตพัทยาในเดือนธันวาคม 2555 การสร้างประสบการณ์
จนประสบความสาเร็ จเป็ นที่ ยอมรั บทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริ ษทั ได้เล็งเห็ นถึ งโอกาสในการขยาย
ธุ รกิ จการศึ ก ษา จึ งกาหนดกลยุทธ์ ใ นการขยายธุ รกิ จด้า นการศึ ก ษาทั้งในส่ วนของการลงทุน และการบริ หาร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2559 บริ ษทั มีรายได้จากการบริ หารการศึกษาให้กบั Lyceum of Philippines
University (LPU) ในหลักสู ตรการบริ หารโรงแรมจานวน 21.35 ล้านบาท
ในปี 2558 ได้จดั ตั้งบ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการ
โรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานี โดยการเปิ ดสอนหลักสู ตรวิชาชีพด้านการโรงแรมที่พฒั นาความรู้และทักษะของ
นักเรี ยนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื ่อ รองรับ การขยายการรับ บริ ห ารโรงแรมของบริ ษ ทั ที่จ ะขยายตัว ใน
อนาคต อี ก ทั้ง โรงแรมในประเทศ และต่างประเทศยังขาดแคลนบุคลากรในระดับนี้ โดยได้ลงนามในสัญญาเช่า
ที่ดินและอาคาร 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กับบุคคลที่ สาม และได้ทาสัญญาเช่า
ช่วงที่ดินและอาคารโรงเรี ยนจากกรุ งเทพการบัญชีวิทยาลัย มีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และ
สิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2588 หลังจากลงนามและจดทะเบียนการเช่าแล้วได้เข้าไปปรับปรุ งตกแต่งอาคารและ
สถานที่ใหม่โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ นประมาณ 236.20 ล้านบาท เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ด้วย
ปี 2559 เป็ นปี ที่ 2 ของการดาเนินการยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทาให้มีผลขาดทุนจานวน 57.63 ล้านบาท
และ Philippine Hoteliers, Inc. (บริ ษทั ย่อยโดยการถื อหุ ้นทางอ้อมร้ อยละ 88.00) ถือหุ ้นร้อยละ 40 ของ
หุ ้น ใน Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. ซึ่ งจดทะเบี ย นจัด ตั้ง บริ ษ ัท ใน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ดาเนินการด้านการศึกษา
นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายในการปรับปรุ งและพัฒนาโรงแรมทุกปี และวางแผนการปรับปรุ งครั้งใหญ่
ทุก 5-7 ปี ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานของโรงแรมรวมทั้งเพิ่มศักยภาพของโรงแรมเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขัน
ในธุ รกิจระดับเดียวกันได้ จากการใช้งบประมาณในปี 2557 ไปกว่า 512 ล้านบาท ในปี 2558 อีก 675 ล้านบาท ปี
2559 อีก 346 ล้านบาท
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แนวโน้ มในอนาคต
ในปี 2560 บริ ษ ทั ได้กาหนดแผนธุ รกิ จหลักโดย มุ่งเน้นเพื่ อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของธุ รกิ จหลัก
ได้แก่ ธุ รกิ จการโรงแรม การรับบริ หารโรงแรม การศึกษา และหาช่ องทางในการทาธุ รกิ จใหม่ๆ ที่ สามารถต่อ
ยอดธุ รกิจหลักของบริ ษทั ดังนี้
1. ธุ รกิจการโรงแรม เมื่อเร็ วๆ นี้ บริ ษทั ได้ร่วมมือกับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ลงทุนในโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม ซึ่งจะประกอบไปด้วย โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ แห่งใหม่ อาคารที่พกั อาศัย
ศูนย์การค้า และอาคารสานักงาน ซึ่ งมีมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 36,700 ล้านบาท โดยโครงการนี้ จะตั้งอยู่
บนที่ดินขนาด 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา ณ บริ เวณหัวมุมถนนสี ลมและถนนพระราม 4 ซึ่งบริ ษทั ได้รับความ
ไว้วางใจจากสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยใ์ ห้ต่อสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมดุสิตธานี
กรุ งเทพ และอาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานีในปั จจุบนั และที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 5 ไร่ ต่อไปอีก 30 ปี และเมื่อสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการเช่า บริ ษทั จะมีสิทธิ ต่อระยะเวลาการเช่าต่อไปอีก 30 ปี ตามข้อกาหนดและ เงื่อนไขเดิม (ไม่รวม
ระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี นับแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560)
โครงการใหม่น้ ีถือเป็ นการต่อยอดธุ รกิจโรงแรมซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลัก กระจายความเสี่ ยง เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน และยังช่วยเสริ มสร้างแบรนด์ดุสิตธานีให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น เนื่ องจากโครงการแห่งนี้ มีจุดเด่นอยูท่ ี่การดารง
รักษาเอกลักษณ์วฒั นธรรมไทย และยังเป็ นการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างเต็มศักยภาพ สามารถเอื้อประโยชน์แก่
นักท่องเที่ยวและประชาชนทัว่ ไป เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ เป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองอย่างแท้จริ ง โดยเป็ นทั้งจุด
ศูนย์กลางทางธุ รกิจและจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระบบขนส่ งมวลชนหลักของกรุ งเทพฯ ทั้งรถไฟฟ้ า BTS และ
รถไฟใต้ดิน MRT เป็ นย่านของที่พกั อาศัยระดับบน ตลอดจนอยูต่ รงข้ามกับสวนลุมพินี พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
ของกรุ งเทพฯ ซึ่ งบริ ษทั มัน่ ใจว่าโครงการนี้ จะกลายเป็ นเป็ นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุ งเทพฯ เหมือนที่โรงแรม
ดุสิตธานีเคยได้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้เมื่อ 47 ปี ที่ผา่ นมา
2. ธุ รกิ จการรับบริ หารโรงแรม บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะเพิ่มจานวนห้องขึ้นเป็ น 2 เท่าภายใน 5 ปี ทั้งนี้ ในปี
2559 บริ ษทั ได้ลงนามรับบริ หารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศไปแล้ว เป็ นจานวน 8 โรงแรม และอยูใ่ นกาหนด
แผนในการเปิ ดโรงแรมภายในระยะเวลา 5 ปี เป็ นจานวน 34 แห่ ง โดยบริ ษ ทั มุ่ งเน้นในการขยายธุ รกิ จการ
โรงแรมโดยการรับบริ หารไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง และเสริ มสร้างการรับรู ้ถึงแบ
รนด์ “ดุสิตธานี ” ให้เป็ นที่รู้จกั กว้างขวางทัว่ โลก อันจะช่วยเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
ได้ ซึ่ งบริ ษทั ตั้งเป้ าหมายในการเป็ นองค์กรในธุ รกิจโรงแรมที่พนักงานใช้หวั ใจในการทางาน และมุ่งเน้นในการ
นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยสนับสนุนการให้บริ การอีกด้วย
3. ธุ รกิจการศึกษา นับเป็ นอีกธุ รกิจหนึ่ งที่บริ ษทั ให้ความสาคัญ และมองเห็นโอกาสในการขยายธุ รกิจนี้ไป
ยังตลาดต่างประเทศ เนื่ องจากการขาดแคลนบุคลากรโรงแรมที่มีทกั ษะ ความรู ้ และความสามารถตรงกับความ
ต้องการของตลาดมีแต่จะเพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั ได้นาเอาประสบการณ์ในการสร้างและบริ หารวิทยาลัยดุสิตธานี และ
โรงเรี ยนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต ให้ประสบความส าเร็ จเป็ นที่ ยอมรั บ มาผนวกเข้ากับ
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ความไว้วางใจและความร่ วมมื อกับ สถาบันการศึ กษาชั้นนาของโลก เพื่อสร้ างโรงเรี ยนการโรงแรมในตลาด
ต่างประเทศในอนาคต
4.
นอกจากนี้บริ ษทั ยังมองหาลู่ทางในการสร้างรายได้จากธุ รกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจหลัก
เพิม่ เติม อาทิ ธุ รกิจ Wellness หรื อธุ รกิจอื่นๆ เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน และต่อยอดจากธุ รกิจหลักของบริ ษทั ให้
สามารถให้บริ การได้อย่างครบวงจร และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกีย่ วกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้ อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
1. นายอาสา สารสิ น
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )
80

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
24 มีนาคม 2558
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
- Bachelor of Business, Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 5/2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 19/2007
- Finance for Non-Finance Directors รุ่ น 39/2008
- Role of Chairman Program รุ่ น 32/2013
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั

ไม่มี

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

2543 – 2555
2538 – 2542
2537 – 2547
2534 – 2535
2529 – 2531
2525 – 2529
2520 - 2523
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ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตาแหน่ งในกิจการอืน่
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประสบการณ์
ราชเลขาธิการ
รองประธานกรรมการ
นายกสมาคม
รัฐมนตรี
เอกอัครราชทูต
ปลัดกระทรวง
เอกอัครราชทูต

ชื่อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
บมจ. สยามแม็คโคร
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี่
บ. อมตะ ซิ ต้ ี
บ. แม่สอดพลังงานสะอาด
บ. มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย
บ. ไทยน้ าทิพย์
สานักราชเลขาธิการ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
สมาคมไทย-สาว
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศสหรัฐอเมริ กา
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศเบลเยี่ยม

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
2. ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี
- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
87

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
30 เมษายน 2542
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
- Master of Business Administration, University of
Pennsylvania สหรัฐอเมริ กา
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสู งทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) (0/2000)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Fellow Member สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
- วุฒิบตั ร วปอ. 2524
- ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริ ษทั โรงเรี ยน
การจัดการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั

ไม่มี

2558 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2543 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

2546 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั

- Pack 5 & Fair Value รุ่ นที่ 2/2016
- รู้ทนั เข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

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

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งในกิจการอืน่
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิชาการ ภาควิชาการบัญชี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิเศษบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
ประธานคณะทางานเพื่อการลงทุนอย่างยัง่ ยืน
ประธานที่ ปรึ กษาศูนย์พฒั นาการกากับดูเเลกิ จการที่ ดี
ประธานคณะกรรมการทดสอบผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประสบการณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผูว้ า่ การ

ชื่อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. ไทยคม
บมจ. นวกิจประกันภัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์เเห่ งประเทศไทย
กรมสรรพากร
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บมจ.ดุสิตธานี
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การขนส่ งรถไฟฟ้ ามหานคร
การรถไฟแห่ งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
3. นางปราณี ภาษีผล
- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
67

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
29 เมษายน 2556
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่ม-ี

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชี บณั ฑิต(เกียรตินิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรหลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วม
เอกชนประจาปี การศึกษา2546-2547
- ประกาศนี ยบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที่ 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสานักงานกฤษฎีกา
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิ ชย์
รุ่ นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสูงหลักสูตรที่ 1รุ่ นที่ 30
สานักงานก.พ.
- ประกาศนี ยบัตร Change Management Ripa International , UK
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 10/2001
- Director Certificate Program Update (DCP) รุ่ น 3/2015
- Anti-Corruption for Executive Program
- Role of Compensation Committee รุ่ น 20/2015

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2556 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

ไม่มี

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในกิจการอืน่
กรรมการ
ประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการ

- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่ น1/2015

- Advance Audit Committee Programs (AACP)
- Risk Management Plan รุ่ น 11/2016
- Nomination and Role of the Governance Committee รุ่ น 8/2016

2550 - 2553
2549
2547
2543

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี โดยสานักงาน ก. ล. ต.

- AC Forum โดย บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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กรรมการ
ประสบการณ์
หัวหน้าผูต้ รวจราชการ
ที่ปรึ กษาการพาณิ ชย์
รองอธิ บดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รองอธิ บดีกรมการประกันภัย

ชื่อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค

สานักงาน ก. ล. ต.
อนุ กรรมการกาหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชี พบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ศิลปาชี พเพื่อการส่ งออก
คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการทดสอบ
การปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและ
การบัญชี สานักงาน กพ.
กองทุนประกันชี วิต
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
4. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

- กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
1 เมษายน 2559
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

58 - Doctor of the Science of Laws (J.S.D.),
Stanford University สหรัฐอเมริ กา
(ทุนฟุลไบรท์)
- Master of Laws (LL.M.), Harvard
University สหรัฐอเมริ กา (ทุนฟุลไบรท์)
- Master of Laws (LL.M.),Cornell University
สหรัฐอเมริ กา (ทุน ก.พ.)
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย (นบท.) สานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- Director Accrediation Program (DAP) รุ่ นที่
11/2014
- Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุ่ นที่ 18/2015
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ไม่มี

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

2559 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ดุสิตธานี

2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
กากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์

บมจ. ปตท.
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย

2559 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ งในกิจการอืน่
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2557- ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริ หารและประธานสาขาประเทศไทย

2553 - ปัจจุบนั
2552- ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรม
แห่ งชาติ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย
ส านั ก งานคณะกรรมการการป้ องกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มูลนิ ธิป้องกันอาชญากรรมแห่ งเอเชี ย
(Asia Crime Prevention Foundation – ACPF)
เนติบณั ฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2557 – 2558
2551 - 2557
2548 – 2551

ประสบการณ์
ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจา
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
5. นายบันเทิง ตันติวิท*
- กรรมการ

อายุ
(ปี )
72

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
28 เมษายน 2558

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
- 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 (DAP) รุ่ น 25/2004,
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

11.67

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2558 – ก.พ. 2560
2537 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2530 – ปัจจุบนั
2530 – ปัจจุบนั

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี
หมายเหตุ * นายบั น เทิ ง ตั น ติ วิ ท ได้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการของ
บมจ. ดุ สิ ตธานี มี ผลตั้ งแต่ วัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป

2555 – 2557
2553 – 2554
2548 – 2556
2540 – 2549

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ ง
กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
ตาแหน่ งในกิจการอืน่
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประสบการณ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. เอ็ม บี เค
บมจ. ทุนธนชาต
บ. เอ็ม บี เค รี สอร์ท
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บ. แหลมไทร วิลเล็จ
บ. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง
บ. สยามพิวรรธน์
บ. บี. วี. โฮลดิ้ง
บ. ดีบุก
บ. ไทยฟาร์ มมิ่ง
บมจ. ธนชาตประกันภัย
ธนาคารนครหลวงไทย
บมจ. ธนชาตประกันชี วติ
บล. เงินทุนธนชาต

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
6. นายวิชิต ชินวงศ์ วรกุล
- กรรมการ

อายุ
(ปี )
57

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
- ประถมศึกษาตอนปลาย วัดนากนิมิตร
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 212/2015
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)
6.12

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
28 เมษายน 2558
ปัจจุบนั

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
-ไม่มีตาแหน่ งในกิจการอืน่
ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

นายกสมาคม
เลขาสมาคม
กรรมการบริ หาร
รองนายกสมาคม

2545 – ปัจจุบนั
2535 – ปัจจุบนั
2531 – ปัจจุบนั

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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กรรมการ
รองประธาน
ประสบการณ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์

บ. ชินวงศ์ฟดู้
บ. ยูนิต้ ีฟดู้
บ. ซีเพค
สมาคมเหยีย่ วเพ้งแห่ งประเทศไทย
สมาคมแต้จิ๋วแห่ งประเทศไทย
หอการค้าไทย-จีน
สมาคมวิเทศพาณิ ชย์ไทย-จีน
สมาคมตระกูลชื้ อแห่ งประเทศไทย
ไทยอาสาป้ องกันชาติ
มูลนิ ธิส่งเสริ มศีลธรรมสงเคราะห์
บ. ชินวงศ์ฟดู้
บ. ยูนิต้ ีฟดู้
บ. ซีเพค

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
7. นางปรารถนา มงคลกุล
- กรรมการ

อายุ
(ปี )
52

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
25 กุมภาพันธ์ 2557
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี
หมายเหตุ * นางปรารถนา มงคลกุลได้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการของ
บมจ. ดุ สิ ตธานี มี ผลตั้ งแต่ วั น ที่
31 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

-

-

-

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Advanced Management Program 180, Harvard Business School
หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่ น 1/2555
สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
หลักสูตรผูบ้ 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 34/2003
Director Accreditation Program รุ่ น 2/2003
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ่ น 13/2558
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงภาครัฐ
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 22/2016
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2554 – ม.ค. 2560

กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหา/ กรรมการคณะธรรมาภิบาลและกากับกิจการที่ดี
ตาแหน่ งในกิจการอืน่
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /อนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และการเพิม่ ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผูพ้ ิพากษาสมทบ

2556 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท

ธนาคารออมสิ น

บ. ไปรษณี ยไ์ ทย

การท่าเรื อแห่ งประเทศไทย

ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ
มูลนิ ธิ ดร. กาจัด-ปราณี มงคลกุล
กรรมการ / เลขานุการ / เหรัญญิก
บ. บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ ป
ประธานกรรมการ
บ. บูติค พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมเนจเม้นท์
กรรมการ
บ. บูติค เทรดดิ้ง
กรรมการ
ิค อินบเตอร์
แนชันฐ่ แนล กรุ๊ ป
กรรมการ
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริบูหตารระดั
สูงภาครั
สมาคมการจัดการธุ รกิจแห่ งประเทศไทย
Councilor
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒิ

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

8. นางวรางค์ ไชยวรรณ
- กรรมการ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั

อายุ
(ปี )

49

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
11 สิ งหาคม 2552
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

- Master of Business Administration in Finance and
Investment, George Washington University, Washington
D.C. สหรัฐอเมริ กา
- บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
- Director Accreditation Program รุ่ น 60/2006
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Certified Financial Planner รุ่ นที่ 1 ของสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย
(Thai Financial Planners Association)
- The Invitaion Life Insurance Top Executives Seminar
2008, FALIA, JAPAN
- นักศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รุ่ นที่ 5

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

2.57

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2555 - 2558
2551 – 2554
2550 – 2554
2550 – 2554
2541 – 2554

ประสบการณ์
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริ ษทั ฯ

2535 – 2541

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
-ไม่มีตาแหน่ งในกิจการอืน่
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ

เม.ย. 2559 –ปั จจุบนั

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน
บมจ. แม็คกรุ๊ ป
บมจ. โรงแรมราชดาริ
บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู๊ ด กรุ๊ ป
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์

บมจ. ไทยประกันชี วิต
บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
บ. แสงโสม / บ. กาญจนสิ งขร / บ. ธนภักดี
บ. เฟื่ องฟูอนันต์ / บ. มงคลสมัย /
บ. วี.ซี . สมบัติ จากัด / บ. ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง
บ. เพชรการค้า จากัด

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

-

9. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
- กรรมการ

46

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

Director Accreditation Program รุ่ น 131/2016
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

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

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2552 - 2555
2550 - 2552
2544 - 2549
2546 - ปัจจุบนั

10.23

2537- ปัจจุบนั

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
30 เมษายน 2546
ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

2543 – 2549

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ ง
ประสบการณ์
กรรมการ
กรรมการ
Vice President
กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

ตาแหน่ งในกิจการอืน่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประสบการณ์
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน
บ. ฟิ ทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย ) จากัด
บ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริ วเวอรี่
บ. ไทยประกันชี วิต
บมจ. ดุสิตธานี
Pioneer Global Group Ltd.
(บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เขตบริ หาร
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
Pioneer iNetwork Limited
Cape Nga Development Ltd.
Gaw Capital Partners
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
Strand Hotels International Ltd.
Myanmar Hotel International Pte. Ltd.
Siam Food Products Plc.

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
10. นายชนินทธ์ โทณวณิก

อายุ
(ปี )
59

- รองประธานกรรมการ และ

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

1 ม.ค.2559- ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร

- Master of Business Administration,

49.94

Boston University สหรัฐอเมริ กา

รวมอยูใ่ นกลุ่ม

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

- Director Certification Program รุ่ น 72/2006

ท่านผูห้ ญิง

- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน

- Director Accreditation Program รุ่ น 10/2004

ชนัตถ์ ปิ ยะอุย

2549 – 2558

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

บริ ษทั

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภาวิทยาลัย
กรรมการ

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2523
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- พี่ชายนางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์

ปัจจุบนั

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
-ไม่มีตาแหน่ งในกิจการอืน่
ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริ การ
หัวหน้าทีมภาคเอกชน

ชื่อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
Philippine Hoteliers, Inc.
Philippine Hoteliers International Center for
Hospitality Education, Inc.
วิทยาลัยดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์/บ.เทวารัณย์ สปา
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต/บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
บ.ดุสิตแมนเนจเมน้ ท์/บ.ดุสิตไชน่ าแคปปิ ตอล
บ.ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา/บ.สวนลุ มพร็ อพเพอร์ ต้ ี/
บ. วิมานสุ ริยา / บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์/
บ. ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ต้ ี แมนเนจเม้นท์
Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Bird Hotels Pvt.
Ltd. / DMS Property Investment Pvt. Ltd.
Dusit USA Management Inc. / DusitFuduHotel
Management(Shanghai) Co.,Ltd.

หอการค้าไทย
คณะทางานร่ วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศD6 การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว&MICE

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง
กรรมการ

11. นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์
- กรรมการ และกรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั

58

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
26 เมษายน 2522
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว

- Mac Duffies Springfield, MA
49.94
รวมอยู่ในกลุ่มท่านผูห้ ญิง
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ชนัตถ์ ปิ ยะอุย
- หลักสู ตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั รุ่ นที่ 29
- หลักสู ตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับบริ 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

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ชื่อหน่ วยงาน
บ. ชนัตถ์และลูก/ บ. ปิ ยะศิริ/ บ. ธนจิรัง/
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) /บ. ไทย-เจแปน แก๊ส

2553 - 2559
2553 - 2559

ประสบการณ์
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
Board Member

2549 - 2551
2549 - 2551

สมาชิก
กรรมาธิการ

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

ประธาน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
The Emirates Academy of Hospitality
Management
สภานิ ติบญั ญัติเเห่ งชาติ
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ
การท่องเที่ยว สภานิ ติบญั ญัติเเห่ งชาติ
Asean Hotels and Restaurants Association

นายกสมาคม

สมาคมโรงแรมไทย

ประธานอุตสาหกรรมบริ การ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ

สภาหอการค้าไทย
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. เลอ กอร์ ดอง เบลอดุสิต
บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
บ.ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

- น้องสาวนายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

- Finance for Non-Financial Director รุ่ น 22/2005
- Director Certification Program รุ่ น 65/2005
- Director Accreditation Program รุ่ น 9/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2551 – ก.ย. 2559
2523 – ก.ย. 2559

ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษทั
เลขานุการคณะกรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
-ไม่มีตาแหน่ งในกิจการอืน่
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ชื่อหน่ วยงาน
Philippine Hoteliers, Inc.
Philippine Hoteliers International Center for
Hospitality Education, Inc.
Dusit Overseas Co., Ltd.
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
Dusit USA Managament Inc.
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)
Co., Ltd.
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี

บ. แอคมี พริ นติง้ / บ. ชนัตถ์และลูก /
บ. ปิ ยะศิริ / บ. ธนจิรัง
บ. โอสถสภา

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
12. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการ

- กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม

บัญชีต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Northrop มลรัฐ

และกรรมการบริ หาร

แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

1 ม.ค. 2559-ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2558 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอืน่
อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริ ษทั
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
1 ตุลาคม 2558
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี-

- ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
- Director Certification Programรุ่ น 89/2007
- Advanced Audit CommitteeProgramรุ่ น 23/2016
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

กรรมการที่ปรึ กษาหลักสูตรเยาวชนภิวฒั น์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ชื่อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์ / บ. ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ต้ ีส์/ บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์ /
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล / วิทยาลัยดุสิตธานี
บ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา /
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์/ บ. สวนลุมพร็ อพเพอร์ต้ ี/
บ. วิมานสุ ริยา / บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์/
บ. ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ต้ ีส์/ Dusit Overseas Co.,
Ltd. / DMS Property Investment Pvt. Ltd. / Le Cordon
Bleu Dusit / Philippine Hoteliers, Inc. / Philippine
HoteliersInternationalCenterforHospitalityEducation,Inc.
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
บมจ. สายการบินนกแอร์
คณะอนุ กรรมการเตรี ยมตั้งบรรษัทรั ฐวิสาหกิ จ
แห่ งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิ จ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

2554 – 2558

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

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ ง
คณะกรรมการอานวยการการจัดการ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์
International Advisory Board
ประสบการณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารสายธุ รกิ จสื่ 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

ชื่อหน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ecole Hôtelière de Lausanne
บมจ. ไทยคม
บมจ. อินทัช
บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ
Shenington Investment Pte Ltd.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
IBM ASEAN
IBM Headquarter, New York, U.S.A.
IBM ASEAN
บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

เอกสารแนบ 1

คณะผู้บริหาร และประวัติ
อายุ
(ปี )

ชื่อ-สกุล
1. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
2. นายลาส เอทวีค
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

1.

สั ดส่ วน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม การถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ประสบการณ์ทางาน
ช่ วงเวลา

รายละเอียดปรากฏอยูใ่ น ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
2558- ปัจจุบนั
49 - มหาบัณฑิตสาขาการวางแผนและ
ไม่มี
2554 – 2558
การพัฒนาทางการท่องเที่ยว (MSc)
University of Surrey, UK
2552 – 2558
- บัณฑิตทางการบริ หารโรงแรม
Norwegian School of Hotel Management
2548 – 2552
(Now Stavanger University)
- อนุปริ ญญาด้านการตลาดเพื่อการ
ส่ งออก Norwegian School of
Marketing, Oslo, Norway

3. นางสาวสุ รางค์ จิรัฐิติกาลโชติ
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

56

- ปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
Montclair State College

ไม่มี

2559 - ปัจจุบนั
2556 - 2558
2555 - 2556
2553 – 2555
2548 - 2553
2545 - 2548

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการศึกษา
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด –
ตลาดต่างประเทศ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด

กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ที่ปรึ กษาฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ
รองประธานฝ่ ายพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
รองประธานฝ่ ายพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง

ชื่อหน่ 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

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บ. นันทวัน
บ. ภูเก็ตสแควร์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บ. เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม การถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ประสบการณ์ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

4. นางสาววิภาวดี ศิริมงคลเกษม

50

ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี
5. นางสาวละเอียด โควาวิสารัช

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์

2559 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย Wellness living
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ

บมจ.ดุสิตธานี
บมจ. จีเอฟพีที
บ. มินิแม็กซ์ เวนเจอร์

54

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

2559 – ปัจจุบนั
2556 – 2559
2546 – 2556
2533 – 2544
2530 – 2532
2528 – 2529

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายการลงทุน
รองประธานฝ่ ายพัฒนาธุรกิจใหม่
ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หาร ผูบ้ ริ หารฝ่ ายโครงการ
รองประธานฝ่ ายพัฒนาสิ นค้าใหม่
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายธุรกิจ
นักวิเคราะห์ระบบ

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทยและ ไอบีเอ็ม เอพี (เซียงไฮ้)
บ. เทเลคอมเอเซีย
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

- Director Certification Program, IOD 2015
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล
6. นายเอกกมล ประสพผลสุ จริต
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

อายุ
(ปี )
49

สั ดส่ วน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม การถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Director Cerification Program (DCP)
ปี 2552

ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่ วงเวลา
2559 – ปัจจุบนั

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2551 - 2559
2548 – 2551
2547 – 2548
2538 - 2547

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน บมจ. ดุสิตธานี
- โครงการพิเศษ
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
กรรมการ
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
Dusit Overseas Co., Ltd.
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)
Supervisor
Co., Ltd.
OCS Facilities Management Singapore Pte. Ltd.
กรรมการ
Property Care Services (Cambodia) Co., Ltd.
กรรมการ
บ. พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ แคร์ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินประจาภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟดกรุ
ู๊ ๊ ป (เดอะพิซซ่า
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
คอมพานี)
บ. ฮัทชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย
รองประธานฝ่ ายวางแผนการเงิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ดา้ นการบริ หารทัว่ ไป
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ทวั่ ไป
บ. ชินนี่ ดอทคอม/ แอดเวนเจอร์/ อาคไซเบอร์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(ภายใต้บริ ษทั บมจ. ชินคอร์ป)
/ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินอาวุโส

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล
7. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ

อายุ
(ปี )
63

สั ดส่ วน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม การถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

51

- มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ สาขาการ
จัดการ
- อักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Company Secretary Program
(CSP) from IOD 15/2006
- Director Certification Program
(DCP) from IOD 1/2000
- Effective Minutes taking (EMT)
from IOD 2/2006
- Improving the Quality of
Financial Reporting (QFR) from
IOD 2/2006
- Understanding the fundamental
of financial statements (UFS)
from IOD 1/2006

ไม่มี

ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
2551 - 2558
2553 – 2558
2540 - 2547

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี

8. นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์ กุล

ประสบการณ์ทางาน

ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั
ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั
2533 – 2559
2529 - 2533

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

รองประธานฝ่ ายการเงินเเละบัญชี สานักงานใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินส่ วนกลาง

บมจ. ดุสิตธานี
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บมจ. ดุสิตธานี

เลขานุการบริ ษทั
รองประธานฝ่ ายสานักงานเลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการแผนกทะเบียนหุ้น และ
เลขานุการบริ ษทั
เลขานุการผูบ้ ริ หาร

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
บ. มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย)

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

หมายเหตุ: ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ไม่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติสญ
ั ญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
2. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่ อย
บมจ.
ดุสิต
ธานี

รายชื่อ

1 2

3 4 5

6

X
1. นายอาสา สารสิ น
/
2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
/
3 นางปราณี ภาษีผล
/
4. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
/, #
5. นายบันเทิง ตันติวิท
/
6. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
/
7. นางปรารถนา มงคลกุล
/
8. นางวรางค์ ไชยวรรณ
/, #
9. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
/, //,# / X,// / / / /
10.นายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก
/, //,# / / / / / /
11. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
/ /
/, //,@ /
12. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
@
13. นายลาส เอทวีค
14. นางสาวสุ รางค์ จิรัฐิติกาลโชติ @
15. นางสาววิภาวดี ศิริมงคลเกษม @

16. นางสาวละเอียด โควาวิสารัช

@

17. นายเอกกมล ประสพผลสุ จริ ต
18. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ

@

หมายเหตุ:

@

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง

บริษัทย่อย
7

8

9

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

18 19

20-26

27 28-35

36 37-38 39-43 44-45 46-51 52-53 54-55 56-59 60-65 66-68 69-70 71-72 73

X

74

75

76-77

/

/
/
/
X
/

X,@,#

X,#

/

/,# /
/,@ /,@,#

/ /,#

#
/,@,#

/

/

/ /, // X / / /

/

/

/

/

/ /, // / / / /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/

/

/ /

/,# /
/

/ /

/,#

/

/

/ /,# / /,#
/,# /

/

/

/,// /, #

/,#

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร @ = ผูบ้ ริ หาร # = ผูถ้ ือหุ ้นมากกว่าร้อยละ 10 รวมผูเ้ กี่ยวข้อง
ข้อมูลของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาจากรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารประจาปี 2559

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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233
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เอกสารแนบ 11
รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องทีม่ บี ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท
บริษัทย่ อย
1. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ ต้ ีส์
2. บ. เทวารัณย์ สปา
3. Dusit USA Management Inc.
4. บ. เลอ กอร์ ดองเบลอ 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 ไทยพร็อพเพอร์ ต้ ี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. LLC
18. Dusit Saudi
19. บ.วิมานสุริยา
20. บ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ ต้ ี
21. บ.พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์
22. บ.ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (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.
25.

บ. ชนัตถ์และลูก
บ. ปิ ยะศิริ
บ. ธนจิรัง
บ. เจทีบี (ประเทศไทย)
บ. แอคมี พริ นติ้ง
บ. โอสถสภา
บ. ไทย-เจแปน แก๊ส
บ. บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ ป
บ. บูติค พร๊ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์
บ. บูติค อินเตอร์ เนชัน่ แนล กรุ๊ ป
บ. บูติค เทรดดิ้ง กรุ๊ ป
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
มูลนิธิ ดร. กาจัด-ปราณี มงคลกุล
ธนาคารออมสิน
บ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลต
บ. ไปรษณียไ์ ทย
บมจ. ไทยประกันชีวติ
บมจ. ไทยประกันสุ ขภาพ
บ. แสงโสม
บ. กาญจนสิ งขร
บ. เฟื่ องฟูอนันต์
บ. ธนภักดี
บ. มงคลสมัย.
บ. ไทย จินเนบรา เทรดดิง้

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

บริษัทที่เกีย่ วข้ อง
บ. เพชรการค้า
51. บ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย
บ. วี.ซี. สมบัติ
52. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บ. บ้านไทยเรี ยลเอสเตท
53. บ. ไทยน้ าทิพย์
บ. ซี12
54. บมจ. ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บ. วี73
55. บมจ. เอส.ซี.ไอ อีเลคตริ ค
บ. โอเรี ยน โบรกเกอร์
56. บมจ. เอ็ม บี เค
บ. เซี่ยงก๊ก
57. บมจ. เอ็ม บี เค รี สอร์ ท
บ. ไชยพีน่ อ้ ง
58. บมจ. ทุนธนชาต
บ. ไทยนิยม (69)
59. บมจ. ธนาคารธนชาติ
บ. ทุนไชย
60. บ. ดีบุก
Pioneer Global Group Ltd
61. บ. ไทยฟาร์มมิ่ง
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
62. บ. สยามพิวรรธน์
Gaw Capital Partners
63 บ. สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้
Cape Nga Development Ltd.
64. บ. บี.วี. โฮลดิง้
Strand Hotels International Ltd.
65. บ. แหลมไทร วิลเลจ
Myanmar Hotel International Pte. Ltd
66. บ. ชินวงศ์ฟดู้
Home Inns and Hotels Management Inc. 67. บ. ยูนิต้ ีฟดู
86
Pioneer iNetwork Limited
68. บ. ซีเพค
บมจ. ไทยคม
69. บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
บมจ. นวกิจประกันภัย
70. บมจ. สายการบินนกแอร์
บ. ไทย เอเชีย แปซิฟิค บริ วเวอรี่
71. บมจ. ปตท.
บ. อมตะ ซิต้ ี
72. บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
73. บ. แอดแวนการ์ด
บมจ. สยามแม็คโคร
74. บมจ. จีเอฟพีที
บ. แม่สอดพลังงานสะอาด
75. บ. มินิแมกซ์ เวนเจอร์
234

76. OCS Facilities Management Singapore Pte. Ltd.
77. Property Care Services (Cambodia) Co., Ltd.

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บริษัทย่ อย

รายชื่อ

0. 1. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
1. 2. นางสิ นี เธียรประสิทธิ์
2. 3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

บ. เลอ
Dusit USA
บ. ดุสิตธานี บ. เทวารัณย์
กอร์ดอง
Management
พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ สปา
เบลอ
Inc.
ดุสิต
99.99%

99.99%

100%

/
/
/

X, //
/

/
/

Dusit
บมจ. ดุสิต
Dusit Fudu
Philippine DMS
บ. ดุสิต Dusit Bird
บ.ดุสิต
Overseas ไทย พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
Hotel
บ. ดุสิต ไชน่า
Hoteliers, Property
วิทยาลัย
เวิลด์
Hotels แมนเนจเม้นท์
Co., Ltd.
Management
แคปปิ ตอล
Inc.
Investment
ดุสิตธานี
วายด์ Pvt. Ltd.
2.75%
(Shanghai)
Pvt. Ltd.
(Direct)
Co., Ltd

49.99% 99.99 %

/
/
/

/
/
/

50%

99.99%

99.99%

100%
(Indirect)

84.05%
(Indirect)

88.01%
(Indirect)

65%
(Indirect)

45%
(Indirect)

100%
(Indirect)

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/, //
/, //
/, //

X
/
/

/
/
/

/
/

/

/

/

/

/, //

3. 4. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต
4. 5. นายเอกกมล ประสพผลสุจริ ต
5. 6. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ

/

/

/
/

Philippine Hoteliers
กองทุนรวม
บ. ดุสิตธานี International Center
อสังหาริ มทรัพย์
การโรงแรม for Hospitality
และสิ ทธิการเช่า
ศึกษา
Education, Inc.
ดุสิตธานี
30.02%

99.99%

40%
(Indirect)

/

/
/
/

X
/
/

/

6. 7. นางวรรณวิมล ศุภประเสริ ฐ
7. 8. นางทองทา สิ นาดโยธารักษ์
8. 9. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
9. 10. นางวรางค์ ไชยวรรณ

X
/
/
/

10. 11. นายขวัญแก้ว วัชโรทัย

X
/
/
/
/
/
/
/
/
/

12. ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่
13. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
14. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรี ทอง
15. ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ า
16. นายภูวเรศ อับดุลสตา
17. ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. โสภณ เริ งสาราญ
18. ดร. สุวตั ร สิ ทธิหล่อ
19. รศ. ดร. วุฒิชาติ สุนทรสมัย
20. ผศ. ดร.สาโรจน์ พรประภา
21. Mr. Edilberto B. Bravo
22. Mrs. Evelyn R. Singson
23. Mr. Michael T. Toledo
24. Mr. Washington Z. SyCip III

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

/
/
/
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/
/

Dusit
Saudi
LLC.

บ. วิมาน บ.สวนลุม บ. พระราม 4 บ.ศาลาแดง
สุริยา พร็ อพเพอร์ ต้ ี เดเวลอปเม้นท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี
แมนเนจเม้นท์

51%
(Indirect)

99.70%

99.70%

99.70%

99.70%

/

/

/

/

/

/

/

/

เอกสารแนบ 2
บริษัทย่ อย

รายชื่อ

บ. เลอ
Dusit USA
บ. ดุสิตธานี บ. เทวารัณย์
กอร์ดอง
Management
พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ สปา
เบลอ
Inc.
ดุสิต
99.99%

99.99%

100%

Dusit
บมจ. ดุสิต
Dusit Fudu
Philippine DMS
บ. ดุสิต Dusit Bird
บ.ดุสิต
Overseas ไทย พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
Hotel
บ. ดุสิต ไชน่า
Hoteliers, Property
วิทยาลัย
เวิลด์
Hotels แมนเนจเม้นท์
Co., Ltd.
Management
แคปปิ ตอล
Inc.
Investment
ดุสิตธานี
วายด์ Pvt. Ltd.
2.75%
(Shanghai)
Pvt. Ltd.
(Direct)
Co., Ltd

49.99% 99.99 %

50%

99.99%

99.99%

100%
(Indirect)

84.05%
(Indirect)

25. Mr. Francisco H. Licuanan,

65%
(Indirect)

45%
(Indirect)

100%
(Indirect)

30.02%

99.99%

40%
(Indirect)

Dusit
Saudi
LLC.

บ. วิมาน บ.สวนลุม บ. พระราม 4 บ.ศาลาแดง
สุริยา พร็ อพเพอร์ ต้ ี เดเวลอปเม้นท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี
แมนเนจเม้นท์

51%
(Indirect)

99.70%

99.70%

99.70%

99.70%

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

26. Ms. Lorna Perez Laurel
27. นายอังเดร คอยน์โทร

/
/
/

28. นายนิโคลัส เครก เกอร์ เนอร์
29. นายฟาบริ ช แจ็คกี้ จูเลี่ยน แดนเนี่ยล
30. นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิ ทธิ์

88.01%
(Indirect)

Philippine Hoteliers
กองทุนรวม
บ. ดุสิตธานี International Center
อสังหาริ มทรัพย์
การโรงแรม for Hospitality
และสิ ทธิการเช่า
ศึกษา
Education, Inc.
ดุสิตธานี

/

31. Mr. Gaurav Bhatia
32. Mr. Ankur Bhatia
33. Mrs. Radha Bhatia

/

/
/
/
/

/

/

/

/

/

34. Mr. Ahmed Umar Maniku

/

/
/
/

35. นายศุภเดช พูนพิพฒั น์
36. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
37. นางชวินดา หาญรัตนกูล

/
/
/
/

38. นายไพรัช มิคะเสน
39. นางสาวธัญญาพร ตั้งอุทยั สุข
40. ตัวแทนของสานักงานประกันสังคม
ผู41.ร้ ับMr.
มอบอ
Chenานาจ
Li Bin

/
/
/

42. Mr. Giovanni Angelini
11. 43. Ms. Erica Chen Xia
44. นางสาวพิชญา นรนิติผดุงการ

/

45. นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ
46. นายศิรเดช โทณวณิ ก
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บริษัทย่ อย

รายชื่อ

บ. เลอ
Dusit USA
บ. ดุสิตธานี บ. เทวารัณย์
กอร์ดอง
Management
พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ สปา
เบลอ
Inc.
ดุสิต
99.99%

99.99%

100%

Dusit
บมจ. ดุสิต
Dusit Fudu
Philippine DMS
บ. ดุสิต Dusit Bird
บ.ดุสิต
Overseas ไทย พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
Hotel
บ. ดุสิต ไชน่า
Hoteliers, Property
วิทยาลัย
เวิลด์
Hotels แมนเนจเม้นท์
Co., Ltd.
Management
แคปปิ ตอล
Inc.
Investment
ดุสิตธานี
วายด์ Pvt. Ltd.
2.75%
(Shanghai)
Pvt. Ltd.
(Direct)
Co., Ltd

49.99% 99.99 %

50%

99.99%

99.99%

100%
(Indirect)

84.05%
(Indirect)

88.01%
(Indirect)

12. 47. Mr. Victor B. Valdepenas

45%
(Indirect)

100%
(Indirect)

30.02%

99.99%

40%
(Indirect)

Dusit
Saudi
LLC.

บ. วิมาน บ.สวนลุม บ. พระราม 4 บ.ศาลาแดง
สุริยา พร็ อพเพอร์ ต้ ี เดเวลอปเม้นท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี
แมนเนจเม้นท์

51%
(Indirect)

99.70%

/
/
/
/

13. 48. Mr. Manuel B. Villar, Jr.
14. 49. Mr. Anthony Allan C. Tajanlangit

15. 50. Mr. Lord Irwin Chua See
16. 51. Mr. Lim Boon Kwee

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

65%
(Indirect)

Philippine Hoteliers
กองทุนรวม
บ. ดุสิตธานี International Center
อสังหาริ มทรัพย์
การโรงแรม for Hospitality
และสิ ทธิการเช่า
ศึกษา
Education, Inc.
ดุสิตธานี

/
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99.70%

99.70%

99.70%
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รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายอรรถพล วัชระไพโรจน์
ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี เกิด
24 พฤษภาคม 2512
การศึกษา
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี ประมวลรัษฎากร และการประเมิน
ระบบ
การควบคุมภายใน COSO
การถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์
2559 – ปัจจุบนั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บมจ. ดุสิตธานี
2555 – 2558
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2552 – 2554
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2547 – 2551
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
สานักงานทนายความ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชัน่
2544 – 2546
อินดัสตรี
2542 – 2543
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บ. มรกต อินดัสตรี
2539 – 2541
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
บ. นิวแมน
2534 – 2538
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี อาวุโส
สานักงานสอบบัญชี เอินส์ท
แอนด์ ยัง
 หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์ กุล
ตาแหน่ ง
เลขานุการบริ ษทั
วัน เดือน ปี เกิด
28 มกราคม 2508
การศึกษา
ปริ ญญาโทสาขาการบริ หารศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์บณั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
หลักสู ตรอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี้
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP 1/2543)
- หลักสู ตร Company Secretary Program (CSP 15/2549)
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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- หลักสู ตร Effective Minute Taking (EMT 1/2549)
- หลักสู ตร Understanding the fundamental of financial Statement (UFS 1/2549)
- หลักสู ตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (%)
ประสบการณ์
ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั
รองประธานฝ่ ายสานักงานเลขานุการบริ ษทั
2533– สิ งหาคม 2559
ผูอ้ านวยการแผนกทะเบียนหุน้
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2
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บมจ. ดุสิตธานี
บมจ.ดุสิตธานี
บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์

เอกสารแนบ 46

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ปี 2559 บริ ษทั มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผปู้ ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตาม
วิธี ก ระแสเงิ น สดคิ ด ลด (Discounted Cash Flow) ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยทั้ง หมด ซึ่ งผลการประเมิ น
ปรากฎว่ามีมูลค่ามากกว่าราคาตามบัญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บริ ษทั จึงไม่ตอ้ งรับรู ้ การด้อยค่าของ
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

240

