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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “ดุสิต”) เป็นบริษทัจดทะเบียนหน่ึงในผูป้ระกอบธุรกิจ
โรงแรมชั้นน าของไทยท่ีมีเอกลกัษณ์การให้บริการแบบไทยในระดบัมาตรฐานสากล  โดยมีบริษทัในกลุ่มท่ีด าเนิน
ธุรกิจหลกั เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอาหาร ซ่ึงด าเนินการภายใตก้ลุ่มบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
ท่ีเรียกรวมวา่ ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมากวา่ 69 ปี กลุ่มบริษทัเร่ิมประกอบธุรกิจ
ตั้งแต่ปี 2492 โดยมีท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย เป็นผูก่้อตั้ง บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเม่ือปี 2518 และในปี 2536 บริษทัไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็น บริษทัมหาชนจ ากดั โดยใช้ช่ือว่าบริษทั 
ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) และช่ือภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้ช่ือย่อบริษัทท่ีออก
หลกัทรัพยว์่า DTC ปัจจุบนัผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มท่านผูห้ญิงชนัตถ์และผูเ้ก่ียวข้อง ถือหุ้นรวมกนัในสัดส่วน 
ร้อยละ 49.94 โดยเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559  เปล่ียนมูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ส่งผล
ใหจ้ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ของบริษทัเพิ่มข้ึน จากเดิม 85 ลา้นหุน้ เป็น 850 ลา้นหุน้ 
 ดุสิตมีโรงแรมแห่งแรกของกลุ่ม คือ โรงแรมปร๊ินเซส ตั้งอยู่ท่ีถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ  ต่อมาในปี 2513 
บริษทัไดเ้ปิดด าเนินการโรงแรมห้าดาวในกรุงเทพฯ ช่ือ “ดุสิตธานี” และไดเ้ปิดโรงแรมต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดจนรับ
บริหารโรงแรมภายใตเ้คร่ืองหมายการค้า “ดุสิตธานี” และ“ดุสิต เดวาราณา” (แบรนด์ระดับ Luxury) “ดุสิตดีทู”  
(แบรนด์ระดบั Midscale) “ดุสิตปร๊ินเซส” (แบรนด์ระดบั Economy)  “ดุสิต เรสซิเด้นซ์” (แบรนด์ระดบั Branded 
Residence)  
 

 ณ ส้ินปี 2561 ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล บริหารโรงแรมทั้งส้ิน 28 โรงแรม ใน 10 ประเทศ เป็นโรงแรมท่ี
บริษทัลงทุนเอง 9 แห่ง และเป็นโรงแรมท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทั 19 แห่ง รวมเป็นจ านวนห้องพกั
มากกว่า 7,000 ห้อง (รวมโรงแรม 3 แห่งภายใตท้รัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
หรือ “DREIT”) และหากรวมการบริหารวิลล่าภายใตแ้บรนด ์Elite Havens จะมีจ านวนหอ้งพกัรวม 8,172 หอ้ง 

นอกจากการประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว ผูก่้อตั้งยงัให้ความส าคญักบัการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพรองรับการขยายตวัของโรงแรมในกลุ่มและอุตสาหกรรมโรงแรมสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ปัจจุบนับริษทัมีประสบการณ์ในธุรกิจการศึกษามากว่า 24 ปีโดยเร่ิมก่อตั้งโรงเรียนการโรงแรม 
ดุสิตธานีข้ึนในปี 2536 ต่อมาในปี 2539 บริษทัไดจ้ดัตั้ง “วิทยาลยัดุสิตธานี” ซ่ึงในปัจจุบนัเปิดสอนหลกัสูตรระดบั

 

แผนภาพแสดง Dusit’s travelling lodging spectrum 
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ปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท นอกจากน้ียงัมีการร่วมทุนในโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต และมีการวจิยัคน้ควา้และพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนภายใต ้Dusit Thani Excellence Center (DTEC)  
 ในปี 2561 บริษทั ดุสิต โอเวอร์ซีส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของ LVM Holdings Pte. Ltd. 
(“LVM Holdings”) จดทะเบียนท่ีสิงคโปร์ LVM Holdings  เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่ม Elite Havens ซ่ึงประกอบ
ธุรกิจการตลาด ด าเนินการจอง และบริหารจดัการ บา้นพกัและวิลล่าระดบัหรู ภายใตแ้บรนด์ Elite Havens 
ซ่ึงจัดอยู่ในประเภทโครงการลงทุนอยู่ในรูปแบบเชิงประสบการณ์  (Experience)  ประเภท Cruise/ 
Villa/Vacation Club นอกจากน้ี ได้เปิดตัวโรงแรมอาศัย (ASAI HOTELS) ซ่ึงเป็นแบรนด์โรงแรมใหม่
ภายใต้บริษัท อาศยั โฮลด้ิงส์ จ  ากัด ในเครือดุสิต ซ่ึงเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นนักเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียล 
ห้องพกัโรงแรมมีขนาดกะทดัรัด พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกระดบัคุณภาพ และน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
มาใช ้โดยวางแผนท่ีจะเปิดโรงแรมอาศยั 5 แห่ง ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ ซ่ึงจดัอยู่
ในประเภทโครงการลงทุนอยูใ่นรูปแบบเชิง Lifestyle/Boutique ดงันั้น การลงทุนในธุรกิจดงักล่าวสามารถ
เพิ่มมูลค่าใหก้บั Portfolio ธุรกิจของบริษทัได ้เพื่อครอบคลุมประเภทอุตสาหกรรมการบริการท่องเท่ียว และ
เป็นไปตามกลยทุธ์การขยายธุรกิจของบริษทั 
 นอกจากธุรกิจโรงแรมและการศึกษาแลว้ ในปี 2561 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ดุสิต ฟู้ ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
เพื่อลงทุนใน บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั (“NRIP”) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองปรุงรส 
และอาหารส าเร็จรูป รวมถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ โดยซ้ือหุ้นสามญัรวมทั้งส้ิน 2,652,076 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 25.977 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ NRIP มูลค่ารวมทั้งส้ิน 663,019,000 บาท เพื่อกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ  
 ในวันท่ี  5 มกราคม 2562 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้ปิดให้บริการเพื่ อท่ีจะด าเนินโครงการ
อสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสมกบับริษทั เซ็นทรัล พฒันา จ ากดั (มหาชน) (Mixed-use Project) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย
โรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั อาคารส านกังาน พื้นท่ีคา้ปลีก และมุ่งเนน้ในเร่ืองการมอบพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัโครงการ 

1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม   
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 มีมติอนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

ค่านิยมองคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษทัโดยเร่ิมใชต้ั้งแต่ตน้ปี 2560 ดงัน้ี  
 วสัิยทศัน์ 
 “ภูมิใจในความเป็นไทย มอบบริการจากใจอนังดงาม สร้างความประทบัใจทัว่โลก” 
 

 พนัธกจิ 
“สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย...ตลอดเวลา”  
 

 คุณค่าหลกัของดุสิต 
        “เราใส่ใจ” กบัทุกคน 
 “เราเตม็ท่ี” กบัทุกส่ิง 

                         “เราท าได”้ ทุกทุกอยา่ง 
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 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ  
บริษทัไดว้างแผนกลยทุธ์ระยะยาว 9 ปี (ปี 2559 - 2568) เพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื โดยมีกลยุทธ์การด าเนิน

ธุรกิจ ดงัน้ี  
1. การสร้างความสมดุลของรายได้ (Balance) เพื่อเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจในต่างประเทศเป็นร้อยละ 50  

ขณะเดียวกนัจะสร้างสมดุลการพฒันาธุรกิจระหวา่งการลงทุนสร้างโรงแรมเอง (Capital investment) 
กบัรับจา้งบริหาร (Asset light) เพื่อลดเงินลงทุนและเพิ่มอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 

2. การเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุรกิจเพื่อกระจายความเส่ียง (Diversify) โดยตั้งเป้ารายไดจ้าก
การลงทุนในธุรกิจอ่ืน  ๆในสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

3. การขยายการเติบโตของธุรกิจ (Expand) โดยขยายจ านวนห้องพกัเพิ่มข้ึนอีกเท่าตวัเป็น 14,000 ห้อง
ภายในปี 2564 

ด้วยเป้าหมายดังกล่าว ปี  2559-2561 จึงเป็นช่วงท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด เป็นช่วงเวลาท่ีบริษัทให้
ความส าคญักบั “การเสริมสร้างรากฐานของบริษทัใหแ้ขง็แกร่ง” (Strengthening Foundations) เป็นช่วงเวลาในการวาง
ทิศทางและกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษทั จดัท าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมให้สอดคลอ้งกบัทิศทางใหม่
ขององคก์ร โดยใหค้วามส าคญักบัการสร้างรากฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่  

1. บุคลากร (People)  เน้นในเร่ืองการสร้างวฒันธรรมองค์กร ก าหนดวิสัยทศัน์ใหม่ท่ีมองไปขา้งหน้า  
ตลอดจนก าหนดพนัธกิจและค่านิยมองคก์รให้ชดัเจน บริษทัไดล้งทุนดา้นการฝึกอบรมให้พนกังาน
เขา้ใจในเร่ืองของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมองคก์รใหม่ เพื่อให้พนกังานสามารถปฎิบติังานตาม
มาตรฐานของดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล เพื่อสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างให้แก่แบรนด์ของ
บริษัท  นอกจากน้ีบริษัทยงัให้ความส าคญักับการพฒันาบุคลากร ตลอดจนสรรหาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเขา้มาเสริมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเติบโตและการสร้างความหลากหลาย
ของธุรกิจท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน  

2. กระบวนการท างาน (Process) ต้องมีประสิทธิภาพ เป็นการปรับปรุงขั้ นตอนการท างานให้มี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยลดค่าใชจ่้าย โดยการปรับปรุงกระบวนการท างานน้ีครอบคลุมถึงการปรับ
โครงสร้างธุรกิจเพื่อการเติบโตในระยะยาว น าร่องโดยการปรับโครงสร้างธุรกิจการศึกษา ซ่ึงปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี เร่ิมจากการปรับเปล่ียน 
แบรนด์ (Rebranding) ในปี 2560 โดยปรับโลโกเ้พื่อสะทอ้นถึงความทนัสมยัและเอกภาพของกลุ่ม
ธุรกิจการศึกษา นอกจากน้ียงัมีการจดัโครงสร้างธุรกิจการศึกษาในประเทศไทยให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการในอุตสาหกรรม การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Learning) และใหค้วามส าคญัในการร่วมมือกบัธุรกิจโรงแรมภายในกลุ่มเพื่อต่อยอดธุรกิจ ส าหรับ
ระยะยาวบริษทัมีแผนท่ีจะหาพนัธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรและขยาย
ธุรกิจการศึกษาใหเ้ติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. ทรัพย์สิน (Properties) เน่ืองจากทรัพยสิ์นของโรงแรมจะทยอยเก่าเป็นไปตามกาลเวลาซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อการท าธุรกิจและผลก าไร บริษทัจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทุนปรับปรุงโรงแรมใหใ้หม่และทนัสมยัเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่  เช่น การพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม (Mixed-Use Project) บนพื้นท่ีโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ (บริเวณ 
หวัมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4) หรือการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีให้อตัราผลตอบแทนต ่าเพื่อลงทุน
ในสินทรัพยอ่ื์นท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่  

4. เทคโนโลยี (Technology) เป็นรากฐานท่ีส าคญัอยา่งมากในการท าธุรกิจยคุปัจจุบนั โดยตอ้งน ามาปรับ 
ใช้กบัธุรกิจโรงแรมให้เหมาะสม เน้นในเร่ืองประสิทธิภาพและแพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อรองรับ
ธุรกิจท่ีจะเติบโตในอนาคต เป็นเทคโนโลยีท่ีจะท าให้ลูกคา้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความ
ประทบัใจเพื่อใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการท่ีโรงแรมอีก รวมทั้งการบริหารจดัการขอ้มูล (Big Data) ท่ีมี
อยูเ่พื่อสร้างความพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้  

5. ความสามารถทางการเงิน (Financial Capability) เพื่อท่ีจะไดมี้โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม มีความ 
ยืดหยุ่นและมั่นคงทางการเงินทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว ตลอดจนมุ่งสร้างมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น   
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) เป็นกองทรัสต์
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) ในช่วงปลายปี 2560 เป็นหน่ึงของแผนการสร้าง
รากฐานของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัมีแหล่งเงินทุนในการพฒันาและลงทุนดา้นสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 

การเดินทางสู่บทใหม่ของบริษทัยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ บริษทัยงัคงจ าเป็นตอ้งลงทุนในรากฐานส าคญัขา้งตน้
อย่างจริงจังก่อนท่ีจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาท่ีสอง คือ ปี 2562-2564 หรือปีแห่ง “การรับรู้ศักยภาพในการเติบโต” 
(Realizing Potential) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีบริษทัเร่ิมการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสมและทยอยรับรู้
รายไดจ้ากการขายยนิูตในอาคารท่ีพกัอาศยัของโครงการน้ี ขณะเดียวกนัก็มีการขยายจ านวนห้องพกัโรงแรมเพิ่มข้ึน
อีกเท่าตัวซ่ึงเป็นผลของการขยายธุรกิจโรงแรมในส่วนของการรับจ้างบริหารทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  
นอกจากน้ียงัเป็นช่วงเวลาท่ีบริษทัจะได้เห็นความก้าวหน้าในการบูรณาการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการศึกษา 
(Integration of Hospitality and Education Business) หลังจากท่ีบริษัทได้เร่ิมด าเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
การศึกษามาแลว้ในปี 2560    

ปี 2565-2568 เป็นช่วงเวลาแห่ง “การปลดล็อคการสร้างมูลค่า” (Unlock Value Creation) เม่ือโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสมเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการประมาณกลางปี 2567 บริษทัจะสามารถรับรู้รายไดเ้พิ่มข้ึน
ในส่วนของโรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั และพื้นท่ีคา้ปลีก นอกจากน้ี บริษทัยงัคาดว่าจะสามารถรับรู้รายไดจ้ากการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่อ่ืนๆ ส่งผลให้สัดส่วนรายไดใ้นประเทศและต่างประเทศมีความสมดุลมากข้ึนตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกีย่วกบัอ านาจในการควบคุมบริษัทในปีทีผ่่านมา 
ไม่มี 

 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิในปีทีผ่่านมา 
 

มีนาคม 2561  จดัตั้ งบริษัท ดุสิต ฟู้ ดส์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เพื่อลงทุนใน บริษทั เอ็นอาร์ 
อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ  ากัด (“NRIP”) ซ่ึ งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองปรุงรส และอาหารส าเร็จรูป รวมถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ โดย 
ซ้ือหุ้นสามญัร้อยละ 25.977 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ NRIP มูลค่ารวมทั้งส้ิน 
663,019,000 บาท เพื่อกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ  
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม Dusit Bird Hotels Private Limited (“DBH”) ซ่ึง
บริษทัลงทุนในร้อยละ 50  ราคาขายหุ้นจ านวน 1,430,000 หุ้น ราคารวม 290,000 
บาท ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรม  

เมษายน 2561  ได้เปิดตัวโรงแรมอาศัย (ASAI HOTELS) ซ่ึงเป็นแบรนด์โรงแรมใหม่ภายใต้
บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ในเครือดุสิต ซ่ึงเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกัเดินทางกลุ่ม
มิลเลนเนียล ห้องพกัโรงแรมมีขนาดกะทดัรัด พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกระดบั
คุณภาพ และน าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใช้ โดยวางแผนท่ีจะเปิดโรงแรมอาศยั 5 
แห่ง ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์  
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 25/2561 วนัท่ี 23 เมษายน 2561 อนุมติัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจและ
ขยายธุรกิจของบริษทั และ/หรือช าระหน้ีบางส่วนของบริษทั 

พฤษภาคม 2561 จดัตั้ งบริษทัร่วมทุนใหม่ช่ือ บริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จ  ากดั ลงทุนในหุ้นโดยบริษัท 
ดุสิต ฟู้ ดส์ จ  ากัด ร้อยละ 90 และ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ  ากัด  
ร้อยละ 10 เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกับการขายและการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์
อาหารภายใตแ้บรนดข์องดุสิต 

กนัยายน 2561 บริษัท ดุสิต โอเวอร์ซีส์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เข้าซ้ือหุ้นทั้ งหมดของ LVM 
Holdings Pte. Ltd. (“LVM Holdings”) จดทะเบี ยน ท่ี สิ งคโป ร์ LVM Holdings  
เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่ม Elite Havens ซ่ึงประกอบธุรกิจการตลาด ด าเนินการจอง 
และบริหารจดัการ บา้นพกัและวลิล่าระดบัหรู ภายใตแ้บรนด ์Elite Havens 

ธนัวาคม 2561 ยา้ยท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัทและบริษทัในเครือ จาก 946 อาคารพาณิชย ์
ดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ไป
ยงัส านักงานใหญ่แห่งใหม่ 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวง
ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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จดัตั้ ง บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากัด บริษทัย่อยใหม่ เพื่อรองรับ
โครงการงานบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจจดัเล้ียงนอกสถานท่ี บริการรับท าความสะอาด 
ร้านอาหาร และบริการวางแผนการเปิดโรงแรม (pre-opening)         

 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์ส าคัญอื่น 
ในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา 
 

พฤษภาคม 2561 บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  (“CPN”) เขา้ถือหุ้นของบริษทั ดุสิตธานี 
จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 เป็นจ านวน 194,926,920  
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 22.93 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ โดย CPN ไม่มี
วตัถุประสงคใ์นการเขา้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั ประกอบกบั CPN 
ไม่ไดส่้งตวัแทนมาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั จึงไม่เป็นเหตุท่ีจะท าให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการล่วงรู้ขอ้มูลของบริษทั   

เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ซ้ือหุ้น 
DTC จากบ ริษัท  เซ็นท รัลพัฒนา จ ากัด  (มหาชน) จ านวน  42,500,000 หุ้ น  
คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแล้ว ท าให้โครงสร้างการ 
ถือหุ้นใน DTC เปล่ียนแปลง ในสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 17.58 

กรกฎาคม 2560 บริษทั วิมานสุริยา จ ากัด บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด บริษทั พระราม 4  
เดเวลอปเม้นท์ จ  ากัด และบริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเม้นท์ จ  ากัด  
ไดด้ าเนินการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุน้ ดงัน้ี 
-    ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั จากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 
65 โดยขายให้แก่บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ตามเง่ือนไขสัญญาการ
ร่วมลงทุน 
-    ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั จากร้อยละ 100 
เป็นร้อยละ 37 โดยขายให้แก่บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ตามเง่ือนไข
สัญญาการร่วมลงทุน อยา่งไรก็ตาม ในปี 2561 บริษทัไดโ้อนหุ้นในบริษทั สวนลุม 
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด ให้กับ CPN จ านวนร้อยละ 15 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561  
ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 22 ตามเง่ือนไขสัญญาการร่วมลงทุน 
-    ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั จากร้อยละ 100 
เป็นร้อยละ 10 โดยขายให้แก่บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ตามเง่ือนไข
สัญญาการร่วมลงทุน 
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-    ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั 
จากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 25 ในปี 2560 และลดสัดส่วนเป็นร้อยละ 14 ในปี 2561
โดยขายใหแ้ก่บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ตามเง่ือนไขสัญญาการร่วมลงทุน 

ธนัวาคม 2559 ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(“สัญญาเช่าฉบบั
ใหม่”) บนพื้นท่ีรวม 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา เพื่อพฒันาโครงการรูปแบบผสม
บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 เป็นระยะเวลา 67 ปี (สัญญาเช่าฉบบั
ใหม่ 30 ปี สิทธิต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่ออกไปอีก 30 ปี และระยะเวลาในการ
ก่อสร้างอีก 7 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560) และสละสิทธิในการต่อสัญญา
เช่าท่ีดินฉบบัเดิมท่ีครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และสิทธิในการขอต่อ
สัญญาเช่าไปอีก 15 ปี 

พฤษภาคม 2559 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั จากเดิมหุ้นละ 10 บาท 
(สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) รวมทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมบริคณห์สินธิ 
ข้อ 4 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4 ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ส่งผลให้จ  านวนหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้ของบริษทัเพิ่มข้ึน จากเดิม 
85,000,000 หุ้น (แปดสิบห้าล้านหุ้น) เป็น 850,000,000 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบล้าน
หุ้น) โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วคงเดิมคือ 850,000,000 บาท  
(แปดร้อยหา้สิบลา้นบาท) 

 

 รางวลัทีดุ่สิต อนิเตอร์เนช่ันแนล ได้รับในปี 2561  

ดุสิต อนิเตอร์เนช่ันแนล 

 
ท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผูก่้อตั้ ง
และประธานกิตติมศักด์ิของดุสิต 
รับรางวลัแห่งความส าเร็จสูงสุดดา้น
การท่องเท่ียวและโรงแรม “SHTM 
Lifetime Achievement Award” จ าก 
The Hong Kong Polytechnic 
University สถาบนัการศึกษาดา้นการ
ท่องเท่ียวและโรงแรม 

ดุสิต อนิเตอร์เนช่ันแนล 

 
ดุสิตรับมอบใบประกาศนียบัตร
การต่ออายุเป็นสมาชิกของแนว
ร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยใน
ก าร ต่ อ ต้ าน ทุ จ ริ ต  (CAC – 
Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against 
Corruption) 

ดุสิต อนิเตอร์เนช่ันแนล 

 
 

ดุ สิ ตได้ รับเลือกเป็น 1 ใน 100 
บริษัทจดทะเบียนชั้ นน า ท่ีมีการ
ด าเนินการโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สั งคม และธรรมาภิบาล (ESG) 
ป ระ จ า ปี  2561 จ าก ส ถ าบั น
ไทยพัฒ น์ ต่ อเน่ื องเป็ น ปี ท่ี  4  
จากจ านวนบริษัทจดทะเบี ยน
ทั้งส้ิน 683 แห่ง 
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ดุสิต อนิเตอร์เนช่ันแนล 

 

 
 
ดุสิตไดรั้บการประเมินผลส ารวจการ
ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท 
จดทะเบียนไทยประจ าปี 2561 อยู่ใน
ระดบั “ดีเลิศ” ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดและ
ถือเป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษทัท่ีมี
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด หรือ 
Market Capitalization ใน ช่วง 3,000-
9,999 ลา้นบาท   

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

ห้ องอาหาร Thien Duong ได้ รับ
รางว ัลชนะเลิ ศ  Bangkok's Best 
Restaurant Awards ค ร้ั ง ท่ี  2 0  ปี 
2561  ประเภทอาหารท่ี มีความ
พิเศษเฉพาะ โดย Editor's Choice of 
Bangkok Best Dining & 
Entertainment 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

ห้องอาหาร The Mayflower  ได้รับ
รางว ัล  Bangkok's Best Restaurant 
Awards คร้ังท่ี 20 ปี 2561 ประเภท
อาห ารจี น  ระดั บ ดี เยี่ ยม โดย 
Bangkok Best Dining & 
Entertainment 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

ห้องอาหารเบญจรงค์ ได้รับรางวลั 
Bangkok's Best Restaurant Awards 
คร้ังท่ี 20 ปี 2561  ประเภทอาหาร
ไทย ระดบัดีเยีย่ม โดย Bangkok Best 
Dining & Entertainment 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

ห้ อ ง อ าห า ร  Hamilton’s Steak 
House  ได้ รั บ รางว ัล  Bangkok's 
Best Restaurant Awards คร้ังท่ี 20 ปี 
2561  ประเภทอาหารสเตก็ ระดบัดี
เยี่ยม โดย Bangkok Best Dining & 
Entertainment 

โรงแรมดุสิตธานี พทัยา  

ร า ง ว ั ล  Resort of the Year ใ น
ภูมิภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
รางวลัอนัทรงเกียรติจาก Travel and 
Hospitality Awards ประจ าปี 2561 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

ได้ รับการรับรองมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวไทย ปี 2562-2564 ในสาขา
มาตรฐานท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียว 
ประเภทรีสอร์ท  โดยกรมการ
ท่องเท่ียว 

 วทิยาลยัดุสิตธานี 

วิทยาลัยดุสิตธานี ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน “เวิล์ดเชฟ” จาก 
World Association of Chefs Societies 
(WACS) องค์กรดา้นอาหารท่ีได้รับ
การยอมรับระดบัโลก 

โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง 
แอนด์ สปา ฉงฮ่ัว กวางโจว 

 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็น “The Hot Springs Wow” 
ในรางวลั Fifth Best Resort Hotel Awards  
โดยนิตยสาร Travel Info ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
บริการการท่องเท่ียวท่ีมีก าลงัซ้ือสูง 
(High-End)  แบบครบวงจร 
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โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์  

รางว ัล โรงแรมและห้องอาหาร
หรูหรา ประจ าปี 2561 ซ่ึงเป็นรางวลั
การเดินทางอย่างมี ระดับ Luxury 
Travel Guide’s Asia & Australasia 
Awards โดยคู่มือการเดินทางอย่าง
หรูหรา (LTG) 

 โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร 

รางว ัลระดับโลก World Luxury 
Spa Award ป ร ะ จ า ปี  2561 – 
Devarana Spa ประเภทผู้ บ ริ ห าร 
สปาท่ีดี ท่ี สุด และสปาท่ีสร้าง
ประสบการณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ี
ดีท่ี สุดในแอฟริกา โดย World 
Luxury Spa 

โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี 

รางว ัลระดับโลก  World Luxury 
Hotel Award ประจ าปี  2561 โดย  
World Luxury Hotel Awards 
(WLHA)  

โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี  
 

 
 

รางว ัลโรงแรมและห้ องอาหาร
หรูหรา ประจ าปี  2561 ประเภท
อาหารและเคร่ืองด่ืม – สเต็กเฮาส์ท่ีดี
ท่ีสุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย
คู่มือการเดินทางอยา่งหรูหรา (LTG) 

โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท 

รางวลัชนะเลิศด้านท่ีพัก  (Best 
lodging) บนแถบมห าส มุท ร
แปซิฟิก  โดย Stars and Stripes 
Pacific  

โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท 

รางวลัโรงแรมยอดเยี่ยม Pika Best 
of Guam ปี  2561 ซ่ึ งเป็ นรางว ัล
ขวญัใจมหาชนได้รับความนิยม
สูงสุดในกวม จ านวน 7 หมวดหมู่ 
• โรงแรมยอดเยีย่ม 
• โรงแรมท่ีดีท่ีสุดส าหรับจดัเล้ียง 
• ค็อกเทลเล้าจน์ยอดเยี่ยมส าหรับ 
  ล็อบบ้ีเลา้จน ์
• อาหารรสเลิศยอดเยีย่ม 
  ส าหรับอลัเฟรโด สเตก็เฮาส์ 
• อาหารเยน็โรแมนติดยอดเยีย่ม 
  ส าหรับอลัเฟรโด สเตก็เฮาส์ 
• ชัว่โมงแห่งความสุขยอดเยีย่ม 

  ส าหรับ Golden Hour 
• สปายอดเยีย่มส าหรับเทวารัณยส์ปา 
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 1.3        โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท       
   โครงสร้างการถอืหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   

บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
                                                            

 
 
 

 
 
 

0 

                                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                       
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            

 

40.00% 

โรงแรมที่เป็น
เจ้าของ 

ธุรกิจอื่นๆ 
 

Dusit 
Hospitality 
Education 
Philippines, 
Inc.  

บ. ดสุิต  
เอ็กเซลเลนซ ์ 

 

บ. เลอ  
กอร์ดอง 
เบลอ ดสุิต 

 

วิทยาลยั  
ดสุิตธานี 

 
2.75% 

บ. ศาลาแดง  
พร็อพเพอร์ตี ้ 
แมนเนจเม้นท์ 
(ธุรกิจให้เช่า 
อาคารส านกังาน) 

14.00%/3 

บ. สวนลมุ  
พร็อพเพอร์ตี ้ 
(ธุรกิจโครงการ
พฒันาศนูย์การค้า) 

22.00%/2 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศกึษา 
 

โครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์รูปแบบ

ผสม 
 

0.55 % บมจ. ดสุติธาน ี

บ. พระราม 4  
เดเวลอปเม้นท์ 
(ธุรกิจโครงการ
อาคารส านกังาน) 

10.00% 

บ. วิมานสริุยา 
(ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์  -
โรงแรม อาคาร 
ท่ีพกัอาศยัและ 
โครงสร้างอาคาร
ศนูย์การค้า) 

65.00%/1 

Favstay  
Pte. Ltd. 
 

 

บ. ดสุิตธานี  
พร็อพเพอร์ตีส์้ รีท 
 

99.99% 

รับจ้างบริหาร
โรงแรม 

Dusit 
Saudi LLC 

บ. ดสุติ  
เวิล์ดวายด์ 
 

 

   

LVM 
Holdings 
Pte. Ltd. 

 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บ. ดสุิต  
ไซน่า 
แคปปิตอล 

 

Dusit USA 
Management 
Inc. 

100% 

99.99% 

100.00% 

51.00% 

100.00% 

99.99% 

49.00% 

 

บมจ. ดสุิต ไทย 
พร็อพเพอร์ตีส์้  

บ. ดสุิตธานี  
พร็อพเพอร์ตีส์้ 

99.99% 

84.05% /8 

100% 

DMS Property 
Investment 
Private Limited 

65.00% 

88.01% /4 
Dusit Thani  
Philippines, 
Inc.  

บ. ดสุติ  
แมนเนจเม้นท์ 

99.99% 

9.24% 

บ. เทวารัณย์ สปา 

99.99% 

ทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า
ดสุิตธานี (DREIT) 

30.02% 

99.99% 

49.99% 

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

Dusit Bird Hotels Private Limited 

บ. ดสุิต คลัเลอร์ส 
 99.99% 

45.00% 

ธุรกิจอาหาร 
 

บ. ดสุิต 
ฟู้ ดส์ 
 

99.99% 

บ. เอ็นอาร์ 
อินสแตนท์ 
โปรดวิซ์ 

บ. ดสุิต  
   กร์ูเมต์ 
 

25.977% 

51.00%/7

 

บ.ดสุิต ฮอสปิตลั-
ลิตี ้เซอร์วิสเซส   

99.97%/6  

บ.  
เอ็บเพอคิวร์  
เคเทอร่ิง  

90.00% 10.00% 

40.00%/5 

บ. อาศยั โฮลดิง้ส์ 

50.00% 
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หมายเหตุ  
                  /1บมจ. ดุสิตธานี (DTC) จะทยอยขายหุน้ใหบ้มจ. เซ็นทรัลพฒันา (CPN) โดยสดัส่วนการถือหุน้สุดทา้ยระหวา่ง 
DTC และ CPN จะเป็นร้อยละ 60 : 40 
                  /2 โอนหุน้ใหก้บั CPN จ านวนร้อยละ 15 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 22 อยา่งไรกต็าม  
จะทยอยขายหุน้ให ้CPN โดยสดัส่วนการถือหุน้สุดทา้ยระหวา่ง DTC และ CPN จะเป็นร้อยละ 15 : 85 
                             /3 DTC จะทยอยขายหุน้ให ้CPN โดยสดัส่วนการถือหุน้สุดทา้ย CPN จะถือหุน้ร้อยละ 100 
                  /4 Dusit Thani Philippines, Inc. เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc. 
                  /5 Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. เดิมช่ือ Philippine Hoteliers International Center for Hospitality 

Education, Inc. 
   /6 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 
                     /7  ลงทุนคร้ังแรกในเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 51 และคร้ังท่ีสอง ภายในตน้ปี 2563 อีกร้อยละ 19 
                     /8  บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเป็นกรรมการของบมจ. ดุสิตธานี ดงัน้ี 

ช่ือ 
สัดส่วนการถือหุ้นใน 

บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ (ร้อยละ) 
1. นายชนินทธ์ โทณวณิก       0.00004 
2. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 0.01 
3. บริษทัไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
ซ่ึงนางวรางค ์ไชยวรรณ เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.63 

4. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 0.000001 
 

        ทั้งน้ี โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ธุรกิจหลกัของ บมจ. ดุสิตธานี คือ ธุรกิจโรงแรม การรับจา้งบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการด าเนินการ
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  “ดุสิตธานี” (Licensing)  ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสมและ
ธุรกิจอาหาร และธุรกิจอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี   

บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
ธุรกจิโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็ นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าส าหรับโรงแรม ได้แก่  “ดุ สิ ตธานี ”  
“ดุสิตเดวาราณา”  “ดุสิตดีทู”  “ดุสิตปร๊ินเซส”  “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” และ 
“ASAI HOTELS” 

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

- เป็นเจ้าของและบริหารโรงแรม  ได้แก่  ดุ สิ ตธานี  กรุงเทพฯ  และ 
ดุสิตธานี พทัยา และอาศยั สาทร * 

- รับจา้งบริหารโรงแรมภายใตบ้ริษทัย่อย 5 แห่ง เป็นโรงแรมภายใต ้บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท์ 3 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ
ดุสิตธานี หวัหิน และภายใต ้บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 2 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิต
ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 

- ปัจจุบนั บมจ. ดุสิตธานีรับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศไทย ไดแ้ก่ ดุสิตดีทู 
เขาใหญ่ ดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบ่ี  และดุสิต ลากูน่า วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต*ให้
ใชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้และช่ือทางการคา้แก่โรงแรม ไดแ้ก่ ดุสิตธานี กระบ่ี 
บีช รีสอร์ท ดุสิตปรินเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ท ฟู้ โกวก๊ เวยีดนาม 
หมายเหตุ * จะด าเนินการในอนาคต 

Dusit Thani Philippines, Inc. 
(เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.)  

- เป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิ ลิปปินส์  คือ ดุสิตธานี  มะนิลา ซ่ึ ง
บริหารงานโดย บ.ดุสิต เวลิด์วายด์ 

- รับจ้างบริหารโรงแรมได้แก่ ดุสิต ปร๊ินเซส ลิปา ซิ ต้ี* อาศัย เซบู ซิต้ี* 
อาศยั มคัตนั เซบู* และ อาศยั ออสลอบ เซบู* 

หมายเหตุ * จะด าเนินการในอนาคต 
 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  - เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552 ได้มีการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. รอยลั  

ปร๊ินเซส และบ. ดุ สิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด  เป็น บมจ. ดุ สิต 
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

- เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ “รอยลัปร๊ินเซส”  
- เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
- เป็นเจา้ของโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์  
- ให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าแก่โรงแรม 2 แห่ง ได้แก่  
ปทุมวนั ปร๊ินเซส และรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรมท่ี เปิ ดแล้วในต่ างประเทศได้แก่  ดุ สิ ตธานี  

อาบูดาบี ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร และดุสิตดีทู  ไนโรบี  
ดุสิตดีทู ทิมพ ูภูฏาน และอาศยั ยา่งกุง้* 

- ใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้และช่ือการคา้แก่โรงแรม ไดแ้ก่  ดุสิตดีทู เคนซ์ ดูไบ 
หมายเหตุ * จะด าเนินการในอนาคต 

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ 
- เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจดัตั้ งข้ึนเพื่อประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี  
ลากนู่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หวัหิน เพื่อรองรับการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี 

DMS Property Investment Private Limited - เป็นเจา้ของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ซ่ึงบริหารงานโดย บ. ดุสิต เวลิด์วายด์ 

Dusit USA Management Inc. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีมลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับจา้ง
บริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

- รับจา้งบริหารโรงแรมดุสิตธานี กวม  
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) 
Co., Ltd. 

- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีเปิดแลว้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแ้ก่ ดุสิตดีทู 
ฟูดู บินฮู ฉางโจว  ดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟ่ิง ฉางโจว ดุสิตธานี ตงไถ่ เจียงซู 
ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด์ สปา ฉงฮัว่ กวางโจว เฮอริเทจ วิลล่า 
โจวจวง แมนเนจ บาย ดุสิต และดุสิตดีทู โซไซต้ี ฮิล เทียนจิน 

Dusit Bird Hotels Private Limited - กิจการร่วมทุนระหว่าง บมจ. ดุสิตธานี และ Bird Hospitality Services Private 
Limited ประเทศอินเดีย ด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย 

- เน่ื องด้ วยบ ริษั ทและ Bird Hospitality Services Private Limited  มี แผน 
กลยุทธ์การลงทุนในประเทศอินเดียท่ีแตกต่างกนั ในปี 2559 ทั้งสองบริษทั
จึงมีมติเห็นชอบร่วมกนัท่ีจะปิดบริษทัร่วมทุนดงักล่าว และอยู่ระหวา่งการ
ด าเนินการ 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2561 
ประชุมวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติรายการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม Dusit Bird Hotels Private Limited จ  านวน 1,430,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจดทะเบียนและจ าหน่าย Dusit Bird Hotels Private 
Limited   

Dusit Saudi LLC - กิจการร่วมทุนระหว่าง Dusit Overseas Company Limited และ Dyar 
Hotels and Resorts Limited ด าเนินธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมใน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เขตตะวนัออกกลาง และเขตแอฟริกาเหนือ 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ - เป็นส านักงานปฏิบติัการภูมิภาค ให้บริการบริหารโรงแรมแก่วิสาหกิจใน

ต่างประเทศเช่น ดุสิตธานี มะนิลา  ดุสิตธานี มลัดีฟส์ และโรงแรมภายใตก้าร
บริหารของ Dusit Overseas Co., Ltd. 

- ให้บริการดา้นการตลาดทั้งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศส าหรับวิสาหกิจ
ในเครือ  

บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล - ถือหุน้ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์  
(เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชัน่แนล) 

- ลงทุนในบริษทัต่าง  ๆ 
 

บ. ดุสิต คลัเลอร์ส - ให้บริการดา้นการจดัการและปรึกษาทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรม 
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร สปา และอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งในรูปแบบการเช่า แฟรนไชส์ และหรือเป็นเจา้ของบางส่วนใน
ประเทศญ่ีปุ่น 

บ. อาศยั โฮลด้ิงส์  - ใหบ้ริการโรงแรม รับจา้งบริหาร และลงทุนในบริษทัอ่ืน 
LVM Holding Pte Ltd. - ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน  โดยลงทุนในธุรกิจหลัก ได้แก่  

การด าเนินการจอง และบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูในประเทศต่างๆ รวมถึง
ประเทศไทย ภายใตแ้บรนด ์Elite Havens 

                                                                                            ธุรกจิการศึกษา 

วทิยาลยัดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวทิยาลยัดา้นการบริหารและการจดัการโรงแรม 
ศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานี  - ศูนย์กลางในการต่อยอด การน าหลักสูตรและองค์ความรู้ของวิทยาลัย 

ดุสิตธานี ผสมผสานกบัประสบการณ์จริงทางภาคธุรกิจการโรงแรมและการ
ประกอบอาหารของกลุ่มดุสิตธานีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน 
วงกวา้ง โดยเปิดใหมี้หลกัสูตรการอบรมระยะสั้น 

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนดา้นศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝ์ร่ังเศส 
Dusit Hospitality Management College 
(DHMC) ภายใตก้ารบริหารงานของ Dusit 
Hospitality Education Philippines, Inc.   

- ประกอบธุรกิจดา้นการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ 

บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์  
(เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา) 

- ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ธุรกจิโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์  
บ. วมิานสุริยา - ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์– โรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยัและ 

     โครงสร้างอาคาร ศูนยก์ารคา้ 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี - ประกอบธุรกิจโครงการพฒันาศูนยก์ารคา้ 
บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์ -  ประกอบธุรกิจโครงการอาคารส านกังาน 
บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี  
แมนเนจเมน้ท ์

- ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอาคารส านกังาน 

ธุรกจิอาหาร 
บ. ดุสิต ฟู้ ดส์ - ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
บ. ดุสิต กร์ูเมต ์ - ท าการตลาดผลิตภณัฑอ์าหารภายใตแ้บรนดดุ์สิต 
บ. เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง - ใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 
บ. เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ - ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองปรุงรส และอาหารส าเร็จรูป   

ธุรกจิอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจให้เช่าส านกังานช่ือ อาคารพาณิชย ์ดุสิตธานี  
บ. เทวารัณย ์สปา - ประกอบธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ (Spa) 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า 
ดุสิตธานี (DREIT)   
 
(เดิมช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานีไดแ้ปลงสภาพ
เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
(DREIT)) 

-  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) โอน 
 ทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ กรรมสิทธ์ิโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ตโครงการ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ สิทธิการเช่าโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
(DREIT) ซ่ึงบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 30.02 

-  เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่งได้แก่  ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิตดีทู 
เชียงใหม่  

- เป็นเจา้ของสิทธิการเช่าท่ีโรงแรม ดุสิตธานี หวัหิน 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท - ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

ดุสิตธานี 
บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วสิเซส จ ากดั -    เพื่อรองรับโครงการงานบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจจดัเล้ียงนอกสถานท่ี บริการ 

     รับท าความสะอาด ร้านอาหาร และบริการวางแผนการเปิดโรงแรม  
     (pre-opening)         



                                                                                                                             แบบ 56-1                      

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
                          16 
 

2.      ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

    2.1   โครงสร้างรายได้ 
 แยกตามสายผลติภัณฑ์ 

      โครงสร้างรายไดแ้ละโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ยในระยะ 3 ปี ซ่ึงไดต้ดัรายการระหวา่งกนัแลว้ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
(หน่วย: พนับาท) 

ผลติภัณฑ์/
บริการ 

ด าเนินการโดย 
  

% การถือหุ้น  
ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561  

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม             

1.1 รายได้
จากธุรกิจ
โรงแรมท่ี
ลงทุนเอง 

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 1,493,960 27.50 1,491,422 26.80 1,437,055   25.82  
2. Dusit Thani Philippines, Inc. 88.00 780,004 14.40 691,553 12.40 691,172 12.42 
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 471,092 8.70 432,966 7.80 358,964 6.45 
4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 1,104,386 20.40 1,005,172 18.10 1,030,351 18.52 

 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 56.41 738,209 13.60 761,170 13.70 840,068 15.10 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม  4,587,653 84.60 4,382,283 78.70 4,357,610  78.31  
1.2 รายได้
จากธุรกิจ
รับจา้งบริหาร 

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 66,528 1.20 71,258 1.30  83,077   1.49  
2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 2,742 0.10 2,636 0.10 3,469 0.06 
3. Dusit Overseas Co., Ltd. 99.99 100,616 1.90 79,052 1.40 104,477 1.88 
4. Dusit USA Management Inc. 100.00 48,888 0.90 66,443 1.20 85,590 1.54 
5. บ.ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 11,191 0.20 5,414 0.10 6,830 0.12 
6. ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย(1)  (29,604) (0.60) (16,970) (0.30) (15,226) (0.27) 

รวมรายไดจ้ากบริการรับจา้งบริหารโรงแรม 200,360 3.70 207,833 3.70 268,217 4.82 

รวมรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม  4,788,013 88.30 4,590,116 82.40 4,625,827 83.13 
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ผลติภัณฑ์/บริการ 
ด าเนินการโดย 

  
% การถือหุ้น 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

2. รายไดจ้ากธุรกิจ
การศึกษา 
  

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 22,019 0.40 16,153 0.30 10,431 0.19 
2. วทิยาลยัดุสิตธานี 86.79 412,472 7.60 408,409 7.30 406,740 7.31 
3. บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ 99.99 8,882 0.20 3,630 0.10 - - 
4. ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย(2) 

 
31,049 0.60 13,457 0.20 7,485 0.14 

รวมรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา 
 

474,422 8.70 441,649 7.90 424,656 7.64 
3. รายไดอ่ื้น ๆ 

 3.1 รายไดค้่าเช่า
และค่าบริการ 

1. บมจ. ดุสิตธานี 
100.00 77,553 1.40 74,027 1.30 34,338 0.62 

3.2 เงินปันผลรับ  15,764 0.30 15,489 0.30 16,953 0.30 
3.3 ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย(3)  20,634 0.40 23,234 0.40 54,009 0.97 
3.4 อ่ืนๆ  48,746 0.90 425,151 7.60 408,983 7.34 
รวมรายไดอ่ื้น ๆ  162,697 3.00 537,901 9.70 514,283 9.23 
รวมรายได้ทั้งหมด  5,425,132 100.00 5,569,666 100.00 5,564,767 100.00 
 

หมายเหตุ 
(1) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
(2) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และในบริษทัร่วม Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 
(3) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ไดแ้ก่ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี และ บ. เอ็นอาร์ 
อินสแตนท ์โปรดิวซ์ และเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน บ. ดุสิต คลัเลอร์ส
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 แยกตามโรงแรม 
        โครงสร้างรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซ่ึงเป็นรายไดร้วมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ไดรั้บรู้รายไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั

และยงัไม่ไดต้ดัรายการระหว่างกนั) ประกอบด้วย รายไดค้่าห้องพกั รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดอ่ื้นๆ จากธุรกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม            (หน่วย: พนับาท) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 915,120 19.90 902,135 20.50 839,838 19.21 

ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 583,262 12.70 592,127 13.50 594,819 13.60 

ดุสิตธานี มะนิลา Dusit Thani Philippines, Inc. 88.00 785,399 17.10 692,367 15.80 691,172 15.81 

ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 146,758 3.20 133,367 3.00 135,766 3.10 

ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 221,024 4.80 210,842 4.80 222,585 5.09 

ดุสิตปร๊ินเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 109,051 2.40 89,274 2.00 2,164 0.05 

ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 419,437 9.10 382,174 8.70 390,684 8.93 

ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 530,949 11.50 488,002 11.10 520,420 11.90 

ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 154,570 3.40 141,994 3.20 135,473 3.10 

ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 56.41 738,209 16.00 759,303 17.30 840,068 19.21 

รายได้รวมจากการด าเนินธุรกจิโรงแรมทีอ่ยู่ภายใต้กลุ่มดุสิตธาน ี  4,603,779   100.00   4,394,584   100.00   4,372,989   100.00  
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         2.2    การประกอบธุรกจิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ   
  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจดา้นโรงแรม และใหบ้ริการอ่ืน  ๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ดงัน้ี 
          2.2.1   ธุรกจิโรงแรม 
 ปัจจุบนับริษทัด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี 6 เคร่ืองหมายการคา้ ไดแ้ก่  

  ดุสิตธานี 
 ดุสิต เดวาราณา 
 ดุสิตดีทู 
 ดุสิตปร๊ินเซส 
 ดุสิต เรสซิเดน้ซ์ 
 ASAI HOTELS 

โรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการคา้จะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างและหลากหลายของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม 

การด าเนินธุรกิจโรงแรมของบริษทัแบ่งเป็น 2 ประเภท 
1) ธุรกจิโรงแรมทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ    

1.1 ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) เป็นโรงแรมระดบัหา้ดาวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ดุสิตธานี 
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีห้องพกัจ านวน 517 ห้อง แบ่งเป็น Superior 233 ห้อง 

Deluxe 149  ห้ อ ง  Dusit Room 71 ห้ อ ง  Dusit Club Room 36 ห้ อ ง  Thai Heritage Suite One Bedroom 23 ห้ อ ง 
Rattanakosin Suite One Bedroom 2 ห้อง Ambassador Suite Two Bedroom 1 ห้อง Princess Suite Two Bedroom 1 ห้อง และ 
Majesty Suite  1 ห้อง นอกจากน้ี ยงัให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา และส่ิง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนย์บริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ 
“เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop ร้านบูติกท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ์ และสินคา้นานาชนิด รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน 
บริการตดัผม บริการซกัอบรีด เป็นตน้ 
 ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ มีทั้งนกัท่องเท่ียว และนกัธุรกิจ มีการจดัประชุมสัมมนา จากบริษทัใน
ประเทศไทยและการจดัประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลูกคา้นกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาในระหวา่งเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของปี
ถดัไปซ่ึงเป็นช่วง High Season ส่วนระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เป็นช่วง Low Season จะมีนกัท่องเท่ียวเดินทาง 
มานอ้ย 
 โรงแรมตั้งอยูบ่นท่ีดินซ่ึงเช่าจาก ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยมีสัญญาเช่าในช่วงแรก เป็น
ระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2516  ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 บริษทัไดรั้บสิทธิในการต่อสัญญาเช่าท่ีดินไดอี้ก 
2 คร้ัง คร้ังละ 15 ปี โดยบริษทัไดต่้อสัญญาเช่า ส าหรับช่วง 15 ปีแรก ซ่ึงสัญญามีอายุตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
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 ต่อมา บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(“สัญญาเช่าฉบบัใหม่”)
เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 โดยสัญญาเช่าฉบบัใหม่มีก าหนดระยะเวลา  30 ปี และบริษทัมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าดงักล่าว
ออกไปอีก 30 ปี ซ่ึงระยะเวลาการเช่าตามสัญญาน้ีนับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567  โดยท่ีบริษทัมีระยะเวลาในการ
ก่อสร้างรวมทั้งส้ิน 7 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป เน่ืองจากการลงนามในสัญญาเช่าฉบบัใหม่น้ี บริษทั
จึงไดต้กลงสละอายกุารเช่าท่ีเหลือ ท่ีมีอยูต่ามสัญญาเช่าฉบบัปัจจุบนั รวมทั้งสละสิทธิในการต่อสัญญา อีก 15 ปี ออกไป
ดว้ย เพื่อด าเนินการตามโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม (Mixed-Use Project)   
 และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 บริษทัได้ประกาศการลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม 
(Mixed-Use Project) ร่วมกบับริษทั เซ็นทรัล พฒันา จ ากดั (มหาชน)   ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยโรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั 
อาคารส านกังาน พื้นท่ีคา้ปลีก  โดยใชพ้ื้นท่ีตั้งของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพื้นท่ีเช่าท่ีส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยไ์ดใ้หเ้ช่าเพิ่มเติมมาอีก 5 ไร่ 0 งาน 74.25 ตารางวา รวมเป็นพื้นท่ีเช่าทั้งส้ิน 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา   
 ในการน้ี โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ไดเ้ปิดให้บริการจนถึงวนัท่ี 5 มกราคม 2562 ตามแผนท่ีวางไว ้ โดยบริษทั  
วิมานสุริยา จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จะเร่ิมด าเนินการร้ือถอนในเดือนเมษายน 2562 เพื่อท่ีจะพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ทั้งน้ีจะเร่ิมเปิดตวัโครงการและขายห้องพกัในส่วนของอาคารท่ีพกัอาศยั (Residence)  
ในปี 2562 ทั้งน้ี บริษทัคาดว่าจะเปิดด าเนินการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่และศูนยก์ารค้าในปี 2566 และ 
เปิดอาคารส านกังานและอาคารท่ีพกัอาศยัในปี 2567 

- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้ งอยู่ท่ีจงัหวดัชลบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท  
มีห้องพกั จ านวน 457 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 304 ห้อง Club Room 58 ห้อง Club Grand Room 42 ห้อง Family Suite 24 ห้อง 
One Bedroom Suite 15 ห้อง Cabana Room 9 ห้อง  Dusit Suite 3 ห้อง Royal Princess Suite 2 ห้อง นอกจากน้ี ยงัให้บริการ
ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สนามเทนนิส 
สระว่ายน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกาย  ช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop ร้านบูติกท่ี 
รวบรวมผลิตภณัฑ์และสินคา้นานาชนิด รวมทั้งร้านคา้ย่อยขายสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ี 
ช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการ
รับเล้ียงเด็ก บริการตดัผม บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ใหบ้ริการโทรศพัท ์เป็นตน้  

โรงแรมตั้งอยูบ่นท่ีดินซ่ึงเช่าจากบริษทั สิริพทัยา จ ากดั โดยสัญญาเร่ิมแรกระหวา่งบริษทั สิริพทัยา จ ากดั 
กบั บริษทั แลนด์มาร์ค โฮเต็ล จ  ากดั  สัญญาเร่ิม 1 ตุลาคม 2530 ส้ินสุด 30 กนัยายน 2560 ต่อมาเม่ือ  24 มกราคม 2543 
ไดมี้การจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่า จาก บริษทั แลนด์มาร์คโฮเต็ล จ  ากดั ให้บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) สัญญา 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2537 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อน่ึง ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัไดท้  าการต่อสัญญาเช่า
ท่ีดินล่วงหน้าเป็นเวลาอีก 10 ปี โดยได้ยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัเดิมและท าสัญญาเช่าฉบบัใหม่ ซ่ึงได้ท าการจด
ทะเบียนท่ีส านกังานท่ีดินจงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2549 สัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570  

1.2 ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นโรงแรมระดบัส่ีดาว ภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ ดุสิตปร๊ินเซส ไดแ้ก่ 
-       โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัจ านวน 198 

หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง 
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-          โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ตั้งอยูบ่ริเวณถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ มีห้องพกัจ านวน 198 
หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง 

1.3  ภายใต้ Dusit Thani Philippines, Inc (เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.) 
   เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ตั้งอยูก่ลาง
กรุงมะนิลาในเขต Makati City มีห้องพกัจ านวน 500 ห้อง แบ่งเป็น ห้อง Deluxe 209 ห้อง Premier Room 136 ห้อง Club 
Premier 74 ห้ อง  Junior Suite 12 ห้ อง  Deluxe Suite 6 ห้ อง  Grand Room 20  ห้ อง Premier Executive Suite 10 ห้ อง 
Club Executive Suite 30 ห้อง Ambassador Suite 2 ห้อง Presidential Suite 1 ห้อง นอกจากน้ียงัให้บริการด้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน  ๆ เช่น สระวา่ยน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ 
“DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา ” ร้านคา้ย่อยขายสินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึก ร้านขายขนม 
เบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็กทารก บริการตดัผม บริการซักอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ให้บริการโทรศพัท ์
บริการดูแลรถ (Valet Service) บริการทางการแพทย ์(Medical Clinic) เป็นตน้ 

1.4      ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited 
 เป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์                    
ตั้ งอยู่ท่ีเกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีวิลล่า จ  านวน 95 วิลล่า แบ่งเป็น Beach Villa 19 หลัง Beach villa 
with pool 10 หลัง Beach Deluxe Villa with pool 17 หลัง Water Villa with pool 30 หลัง Ocean Villa with 
pool 20 หลงั Two-Bedroom Family Beach Villa 5 หลงั Two-Bedroom Ocean Pavilion 2 หลงั Two-Bedroom 
Beach Residence 1 หลงั และ Three-Bedroom Beach Residence 1 หลงั  

นอกจากน้ี ยงัให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สระวา่ยน ้ า ศูนยกี์ฬา
ทางน ้ า  ศูนยอ์อกก าลงักาย (Guest Gym) สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย์ สปา” ร้านค้าส าหรับพนักงาน 
ร้านคา้อญัมณี และร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก บริการสายการบินภายในประเทศระหวา่งสนามบิน 
Male และ Dharvandhooh (สนามบินภายในประเทศ) บริการเคร่ืองบินน ้ า (Seaplane) ระหว่างสนามบิน Male และ
โรงแรม 

1.5  ธุรกจิโรงแรมทีอ่ยู่ภายใต้ทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2553 ไดมี้การจดัตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DTCPF”) 

โดย ณ ว ันท่ี  24 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02  ต่อมา 
ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัการแปลงสภาพกองทุนรวม DTCPF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี ("DREIT") และเร่ิมซ้ือขายหน่วยลงทุน DREIT วนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ทั้ งน้ี โรงแรมท่ีอยู่ภายใต้ DREIT มี 3 แห่ง ซ่ึงมีบริษัท ดุสิต  
แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 โดยบริษทัดงักล่าวไดเ้ช่าโรงแรม 3 แห่ง 
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ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานีมาเพื่อด าเนินการ 

-  โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทย
ร่วมสมยัมีห้องพกัจ านวน 225 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดังานส าหรับแขก 
ผูเ้ขา้พกัในโรงแรม 

-  โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัทั้งส้ิน 130 
หอ้ง ภายใตบ้รรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 

-  โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบ 
รีสอร์ท มีห้องพกัจ านวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดังานส าหรับแขก 
ผูเ้ขา้พกัในโรงแรม และแขกทัว่ไป 

 การตลาดและการแข่งขัน 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬารายงานจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว

ในประเทศไทยในปี 2561 มีจ  านวน 38.27 ลา้นคน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.54 และรายไดร้วมจากการท่องเท่ียวจ านวน 
2.00 ลา้นลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.63 โดยภาครัฐยงัคงผลกัดนัให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ก าหนดให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเท่ียววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างย ัง่ยืน” มีแผนจดักิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี และมีมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง 

จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้มาในไทยในปี 2561  

 
 
ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 

ภาพรวมธุรกจิในเอเชียแปซิฟิก (APAC) 
  ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (“GDP”) ในกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกขยายตวัร้อยละ 5.6 ในปี 
2561 ลดลงร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส าหรับปี 2562 มีการคาดการณ์ว่าจะมี
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แนวโน้มการเติบโตประมาณร้อยละ 5.4 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในประเทศ
จีนหลังจากความตึงเครียดทางการค้าท่ีเพิ่มข้ึนกับสหรัฐอเมริกา และอาจท าลายความเช่ือมัน่ของห่วงโซ่
อุปทานได ้
 

ประเทศไทย 
  ปี 2561 การเติบโตของ GDP ในประเทศไทยนั้นชะลอตวัในไตรมาสท่ี 3 ตามผลกระทบของความตึง
เครียดทางการคา้ของจีนกบัสหรัฐอเมริกา แต่ผลจากการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของการท่องเท่ียว ท าใหมี้การ
คาดการณ์วา่เศรษฐกิจจะสามารถเติบโตไดร้้อยละ 3.9 ในปี 2562 หลงัจากท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองประมาณ
ร้อยละ 4.6 ในปี 2561  
  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัประสบกับปัญหาการลดลงของจ านวนนักท่องเท่ียวในปี 2561 ซ่ึงมี
จ  านวนนักท่องเท่ียว 38 ล้านคน (ลดลงร้อยละ 0.5 จากปี 2560) ส่วนหน่ึงมาจากนักท่องเท่ียวจีนลดลงหลัง
เหตุการณ์อุบติัเหตุทางเรือในจงัหวดัภูเก็ต โดยปี 2562 มีการคาดการณ์วา่นกัท่องเท่ียวจะเดินทางกลบัมาเท่ียว
เมืองไทยสูงถึง 40 ลา้นคน 
  ในปี 2561 ผลการด าเนินงานของโรงแรมในกรุงเทพฯโดยทัว่ไปนั้นเป็นไปในเชิงบวก โดยโรงแรมใน
กลุ่มระดับบน มีอัตราการเติบโตของรายได้ต่อห้องทั้ งหมดของโรงแรม (“RevPAR”) เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.5  
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ กลุ่มโรงแรมดุสิตธานี ในกรุงเทพฯ มี RevPAR เพิ่มข้ึนร้อยละ 
6.3 
       โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ มีผลการด าเนินการเหนือคู่แข่งและ มี RevPAR เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.1 
ตามการเติบโตของกลุ่มธุรกิจและธุรกิจการท่องเท่ียวแบบอิสระ (FIT) แต่การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใหม่ท่ี
ดา้นหนา้ของโรงแรม ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขดั ซ่ึงเป็นเหตุใหก้ารคาดการณ์ยอดการเขา้พกัของโรงแรม
ลดลงเล็กนอ้ยในปีน้ี   
  โดย เฉล่ีย RevPAR ของโรงแรมในเครือดุสิตในประเทศไทย (ยกเวน้โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ในปี 2561 
       ในปี 2562  RevPAR ของโรงแรมทั้งหมดในประเทศไทยทุกแห่งคาดวา่จะเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 
เม่ือมีการเปิดตวัโรงแรมดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบ่ี 
 

ประเทศฟิลปิปินส์ 
  แม้ท่ีผ่านมาฟิลิปปินส์จะมีความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ยงัคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตร้อยละ 6.6 ในปี 2562 โดยมีเงินเปโซและหุ้นเป็นหลกัในการ
ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ส่วนรายงานจากธนาคารโลกปี 2561 ไดมี้การคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อในปี 2562 ไวว้า่จะ
เฉล่ียลดลงร้อยละ 3 ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) ตั้ งเป้าเอาไวท่ี้ร้อยละ 2-4 นอกจากน้ี 
ยงัคาดว่าภาคบริการจะเป็นตัวขบัเคล่ือนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และแม้จะมีการชะลอตัวทาง
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เศรษฐกิจเล็กน้อยในไตรมาสท่ี 3 ของปีท่ีแลว้ แต่ผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนในไตรมาสท่ี 4 ท าให้GDP สูงข้ึน
ร้อยละ 6.5 ในปี 2561 
  ระหว่างเดือนมกราคมถึง ตุลาคม 2561 นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์มีจ านวนถึง 5.8  
ลา้นคน เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 8.7  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ นกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีเป็นชาติท่ี
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน แมว้า่ก่อนหน้าน้ีจะมีอตัราการเขา้
มาของนกัท่องเท่ียวลดลงร้อยละ 2.7 แต่ในช่วงหลงักลบัเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 30  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีท่ีแลว้ โดยในปี 2562 คาดวา่แนวโนม้การเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาจะอยูท่ี่ 6.9 ลา้นคน
ในปี 2563 
  ในปี 2561 แมผ้ลประกอบการรายไดจ้ากห้องพกัของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา สูงกวา่ปี 2560 เกือบ
ร้อยละ 9 แต่สถานการณ์ห้องพกัท่ีลน้ตลาดในมะนิลาท าให้เกิดแรงกดดนัอยา่งมากในเร่ืองราคาหอ้งพกั ดงันั้น
เป้าหมายของโรงแรม ดุสิตธานี มะนิลา ในปี 2562 คือการปรับปรุงทั้งอตัราการเขา้พกัและราคาห้องพกั ซ่ึงจะ
ช่วยกระตุน้RevPARโดยรวมได ้
 

มัลดีฟส์ 
  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัคงไม่แน่นอนเน่ืองจากความตึงเครียดทางการเมืองระหวา่งอินเดียและ
จีน กอปรกบัมีโรงแรมเปิดตวัข้ึนมากมาย รวมไปถึงแผนการขยายสนามบินก็มีแนวโน้มท่ีจะล่าช้าออกไป  
ท าใหก้องทุนการเงินระหวา่งประเทศคาดการณ์การเติบโตของ GDP เอาไวท่ี้ร้อยละ 5 ต่อปีในปี 2562  
  ในปี 2561 โรงแรมประเภทระดบับน (Luxury) และมีอตัราการเติบโตปานกลาง โดยมีอตัราการ
เติบโตร้อยละ 0.5 ส่วนRevPARดุสิตธานี มลัดีฟส์ นั้นลดลงร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
การแข่งขนัท่ีรุนแรงคาดวา่น่าจะมาจากการเปิดตวัของหอ้งพกัและโรงแรมใหม่ๆ รวมถึงนกัท่องเท่ียวจากตลาด
หลกัอยา่งเอเชีย เช่น จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ก็มีแนวโนม้ท่ีจะเขา้พกัเป็นระยะสั้นในราคาท่ีต ่ากวา่เดิม  
  อย่างไรก็ตาม โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ยงัมีผลการด าเนินการท่ีเหนือกว่าตลาดคู่แข่ง ด้วยการ
เติบโตของRevPAR อยู่ท่ีร้อยละ 11.4  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ความส าเร็จคร้ังน้ีนั้นมาจากการ
ปรับปรุงสินคา้และการบริการให้ตอบโจทยต์รงตามความตอ้งการของเป้าหมายหลกัในตลาดอยา่งญ่ีปุ่น เกาหลี 
ไทยและยุโรป ความทา้ทายส าคญัของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ในปี 2562 คือการเพิ่ม RevPAR ดว้ยกลยุทธ์
การท าให้แขกเขา้พกัยาวนานข้ึน พร้อมกบัใช้บริการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรมให้สูงข้ึน 
หลงัจากประสบความส าเร็จมาแลว้ในปี 2561  
ประเทศจีน 
  เม่ือไม่นานน้ีประเทศจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งอ่อนตวั คาดวา่จะแข็งข้ึนในปี 2562 สาเหตุ
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจส่วนหน่ึงมาจากการลดลงของรายไดแ้ละผลก าไรของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
ธนาคารโลกคาดการณ์วา่การเติบโตของGDPของจีนน่าจะชะลอตวัลงสู่ร้อยละ 6.2 ในปี 2562 หลงัจากท่ีคาดวา่
จะขยายตวั ร้อยละ 6.6 ในปี 2561 
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  โดยในปี 2561 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัคงแข็งแกร่ง มีการท่องเท่ียวขาเขา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 
จากปี 2560 มีรายรับจากการท่องเท่ียวภายในประเทศสูงถึง 5.05 ลา้นลา้นหยวน เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว ส่วนการท่องเท่ียวขาออกคาดว่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.5 ซ่ึงจุดหมายปลายทางการ
ท่องเท่ียวขาออกยอดนิยมคือ ไทย ญ่ีปุ่น ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวนั สิงคโปร์และเวียดนาม ซ่ึงดุสิต ฟูดู โฮเต็ล 
แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศจีนมีผลการด าเนินการในระดบัดี มี  RevPAR เฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  
  แต่หลงัจากมีการด าเนินมาตรการเขม้งวดท่ีก าหนดโดยรัฐบาลกลางท่ี ไม่อนุญาตให้รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดใช้สถานท่ีพกัระดบั 5 ดาว ระหว่างประเทศในการจดัการประชุมธุรกิจหรืองานอีเวน้ท์ ท าให้ส่งผล
กระทบต่อบริษทัท่ีจดักลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวแบบอิสระด้วย ซ่ึงถือเป็นความทา้ทายคร้ังใหญ่
ท่ีสุดของเราในปี 2561 ส าหรับปี 2562 เราคาดว่าการเติบโตของRevPARจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลจีนได้
ก าหนดแนวทางเพื่อสนบัสนุนการบริโภคและการท่องเท่ียวในประเทศไวแ้ลว้ 
กวม 
  ส านักงานการท่องเท่ียวของกวม (GVB) คาดว่าในปี 2562 จะมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาถึง 
1,608,700 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ตวัแทนการท่องเท่ียวของกวมท่ี
ตั้งอยูใ่นญ่ีปุ่นคาดการณ์วา่จะมีนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 ในไตรมาสแรก ส่วนไตรมาสท่ี 2 ไตรมาส
ท่ี 3 และไตรมาส 4 คาดว่าน่าจะใกลเ้คียงกบัปี 2561 จากเหตุความไม่แน่นอนของการเช่ือมต่อทางอากาศยาน
จากญ่ีปุ่น 
  ในปี 2561 โรงแรมประเภทหรูหราและโรงแรมระดบับน มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเกาะกวม 
โดยมีRevPAR เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ซ่ึงดุสิตธานี กวม มี RevPAR เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และยงัมีผลการด าเนินการเหนือกว่าตลาดและคู่แข่ง โดยมี
อตัราการเติบโตของ RevPAR ท่ีร้อยละ13.2 จากอตัราการเขา้พกันกัท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีเดินทางมาพกัผ่อน
จากเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่นคิดเป็นร้อยละ 93 ของธุรกิจโรงแรม นักท่องเท่ียวจากไตห้วนัและสหรัฐอเมริกาก็มี
จ  านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
  ในปี 2562 โรงแรมจะมุ่งเน้นการเพิ่มธุรกิจการจดัเล้ียง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
และธุรกิจไมซ์ เพื่อเพิ่มรายไดใ้หม้ากข้ึน  
 

ตะวนัออกกลาง 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 
  แมจ้ะมีกระแสความไม่แน่นอนจากทัว่โลก และมีความตึงเครียดในระดบัภูมิภาคก็ตาม แต่เศรษฐกิจ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยงัคงดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศอยู ่ซ่ึงคาดวา่GDPจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.9  
  ในปี 2561 การเติบโตของGDPคาดวา่จะเพิ่มข้ึนในปี 2562 จากปัจจยัปริมาณน ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี 
ยงัมีความพยายามในการกระจายเศรษฐกิจและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในดูไบใหดี้ข้ึนอีกดว้ย  
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  ในปี 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตเล็กน้อยท่ีร้อยละ 3.1 (จากท่ีเคย
คาดการณ์ไวท่ี้ ร้อยละ 3.6) เน่ืองจากก าลงัการผลิตน ้ ามนัท่ีลดลง พร้อมกบัการใชจ่้ายของภาครัฐท่ีดูเหมือนจะ
ท าลายเศรษฐกิจส าคญัในตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ในปีท่ีจะถึงน้ี ประเทศท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งหนกัคือ ซาอุดีอาระเบีย คูเวตและโอมาน 
  นอกจากน้ี ในปี 2561 ทั้งโรงแรมดุสิตธานี ดูไบ และโรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี มี RevPAR ต ่ากว่า
ปี 2560 เน่ืองจากความตึงเครียดทางการเมือง ปริมาณสินคา้ลน้ตลาดและก าลงัซ้ือท่ีลดลง โรงแรมทั้งสองแห่ง
คาดการณ์วา่รายรับห้องพกัจะลดลงในปี 2562  เน่ืองจากมีความไม่สงบทางการเมือง และมีความตอ้งการขาย
หอ้งพกัเพิ่มข้ึนทัว่ดูไบ สวนทางกบัความตอ้งการซ้ือท่ีลดลงของนกัท่องเท่ียว 
 

แอฟริกา 
อยีปิต์ 
  ในปี 2561 อียิปต์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง โดยคาดวา่ GDP จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยไดรั้บแรงหนุนจากการลงทุนของภาครัฐท่ีเพิ่มข้ึน การผลิตก๊าซธรรมชาติ
ท่ีเพิ่มข้ึน และการปรับปรุงกฎระเบียบดา้นสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึน ส่วนการท่องเท่ียวนั้นไดป้ระโยชน์จากการ
อ่อนค่าของเงินปอนด์อียิปต ์และคาดการณ์วา่เศรษฐกิจของอียิปตจ์ะเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 ในปี 2562 โดยมีปัจจยั
ส าคญัมาจากการผ่อนคลายความรัดกุมทางการคลงั อตัราเงินเฟ้อลดลง และการด าเนินนโยบายการเงินท่ีผอ่น
คลาย ในปี 2560 โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร มีการเติบโตท่ีดีในด้านRevPAR ส่วนในปี 2562 โรงแรม 
คาดวา่จะปรับปรุงRevPARใหสู้งข้ึนกวา่อตัราเฉล่ีย 
 

เคนย่า 
  ในปี 2560 เคนยา่ประสบปัญหาเศรษฐกิจท่ีซบเซา เน่ืองจากความไม่สงบทางการเมือง แต่ปี 2561 
เป็นปีท่ีเคนย่ามีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง โดยมีการเติบโตของ GDP ท่ีร้อยละ 6 และตามรายงานของกองทุน
การเงินระหวา่งประเทศในเดือนตุลาคม 2561 คาดวา่ในปี 2562 จะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.1 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ในปี 2561 โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี มี RevPAR เพิ่มข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2560 
เน่ืองจากมีเหตุการณ์การโจมตีของผูก่้อการร้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือเดือนมกราคม ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
RevPAR ของโรงแรม ท่ีคาดวา่จะเพิ่มข้ึนในปี 2562 น้ีดว้ย  
  

แนวโน้มธุรกจิโรงแรมปี 2561-2563 
ธุรกิจโรงแรมมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ืองในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ (ปี 2561-2563) ตามการเติบโตของภาค

ท่องเท่ียว โดยคาดวา่จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวไทยจะขยายตวัในอตัราเฉล่ียร้อยละ 8-10 
ต่อปีและ ร้อยละ 5-7 ต่อปี ตามล าดบั ส่งผลให้อตัราเฉล่ียเขา้พกัอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 68-70 เทียบกบัร้อยละ 68.7 
ของปี 2560 โดยไดปั้จจยัหนุนภาพรวมเศรษฐกิจโลก และไทยท่ีปรับดีข้ึน การเติบโตของสายการบินตน้ทุนต ่า 
และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีส่วนช่วยเหลือส่งเสริมการท่องเท่ียว อาทิ การปรับปรุง/ขยายสนามบิน 
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การขยายเส้นทางคมนาคม นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวจากรัฐ รวมถึงความได้เปรียบการแข่งขัน 
เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเดียวกนั 

ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ขยายการลงทุนธุรกิจโรงแรมอยา่งต่อเน่ืองทั้ง 1) ในพื้นท่ีท่องเท่ียวหลกั ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการลงทุนของผูป้ระกอบการรายใหญ่ ทั้งกลุ่มนักลงทุนไทยและต่างชาติ และ 2) 
จงัหวดัศูนยก์ลางความเจริญภูมิภาค แหล่งท่องเท่ียวและจงัหวดัรองท่ีไดรั้บอานิสงส์จากความเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี จ  านวนห้องพกัท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ประกอบการการเปิดให้บริการเช่ารายวนั
ของสินคา้ทดแทน เช่น อพาร์ทเมน้ท ์และคอนโดมีเนียม ท าใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจยงัรุนแรง 

ท่ีมา:  ขอ้มูลจากงานวิจยักรุงศรี  
 

 
 

แผนการตลาดในปี 2561 
การสร้างแบรนดดุ์สิต และการส่งเสริมความภกัดีต่อแบรนด ์มีดงัน้ี 
1. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เป็นหน่ึงในโรงแรมท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในส่ือสังคมออนไลน์ มีจ  านวน

ผูติ้ดตามมากกว่า 720,000 คนบนเฟสบุ๊ค ในช่วงปลายปี 2561 (เติบโตข้ึนร้อยละ 84 ต่อปี) ท าให้ดุสิตมี
ผูติ้ดตามมากกวา่กลุ่มโรงแรมในเครือท่ีใหญ่กวา่ 

2. ตลอดปี 2561 กลยทุธ์หลกัท่ีน ามาใชคื้อ สมาชิกดุสิตโกลด ์ 
 2.1 มีการแนะน าการลงทะเบียนอตัโนมติัท่ีแผนกตอ้นรับดา้นหนา้ของโรงแรม 
 2.2  การเพิ่มประสิทธิภาพของแอพลิเคชัน่ดุสิตบนมือถือ เพื่อการใชง้านท่ีง่ายและสะดวกข้ึน โดยรวมทั้ง

การลงช่ือสมคัรเป็นสมาชิกดุสิตโกลด์ การลงช่ือเขา้ใช้งาน บตัรสมาชิกเสมือนจริง ผลประโยชน์
ต่างๆ การเรียกร้องสิทธ์ิยอ้นหลงั ฯลฯ 

 2.3 มีระบบสนทนาสด (Live Chat) ในเวบ็ไซตดุ์สิตโกลดด์อทคอม (Dusitgold.com) เพื่อให้การส่ือสาร
กบัสมาชิกสะดวกข้ึน 

3. ก่อนส้ินปี 2561 ดุสิตโกลด์มีสมาชิกทั้งหมดมากกวา่ 860,000 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 จากปี 2560 มีรายได้
จากห้องพกัและการเขา้พกัของสมาชิกเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ี
แลว้ ซ่ึงการเขา้พกัของสมาชิกนั้นคิดเป็นร้อยละ 17 ของการเขา้พกัทั้งหมดในปี 2561 

 

การโฆษณาขององค์กร   
1. การโฆษณาขององค์กรเน้นไปท่ีการส่งเส ริมการขาย และเพิ่มการสร้างแบรนด์ให้ เป็น ท่ี รู้จัก  

ผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ รวมถึงการคน้หาค าหลกัของกูเก้ิล โฆษณาแบนเนอร์ และส่ือสังคมออนไลน์ 
(เฟสบุค๊ อินสตาแกรม ไลน์ และวแีชต)  

2. ลดการโฆษณาทางส่ิงพิมพล์ง และใชส่ิ้งพิมพเ์พื่อโปรโมทการเปิดโรงแรมใหม่เป็นหลกั นอกจากน้ียงัมี
โฆษณาในนิตยสารสายการบินส าคญั ๆ เช่น การบินไทย เจแปน แอร์ไลน์ ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ฯลฯ ทั้งน้ี 
เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ของแบรนดโ์ดยรวมไวใ้นตลาดส าคญั ๆ  
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การประชาสัมพนัธ์ขององค์กร 
1. ในปี 2561 กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ของบริษทั มุ่งเน้นไปท่ีสามประเด็นหลกั ได้แก่ 1) การขยายตวัของ

โรงแรมและรีสอร์ต (ทั้งท่ีด าเนินงานอยูแ่ละโรงแรมเปิดใหม่) 2) การลงทุนใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
การกระจายการลงทุนของดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล เช่น การเขา้ซ้ือกิจการของธุรกิจอาหารและการจดัการ
วิลล่าสุดหรู 3) การสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนถึงมรดกทางด้านการโรงแรมของโรงแรม 
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

2. กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ขององค์กรซ่ึงครอบคลุมทั้งส่ือออฟไลน์และส่ือออนไลน์ รวมทั้ งส้ิน 3,993 
รายการ โดยมีมูลค่าการประชาสัมพนัธ์มากกวา่ 700 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมีการส่งต่อขอ้มูลผา่นทางทาง
โซเชียลมีเดียท่ีเป็นส่ือทางการสูงถึง 24,000 คร้ัง   

 

   การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
 บุคลากรถือเป็นกุญแจส าคญัในการด าเนินธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท าเล
ท่ีตั้ง และการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับลูกคา้ 
 ส าหรับโรงแรมในประเทศไทย พนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในประเทศท่ีมีทกัษะในการให้บริการท่ีดี 
อย่างไรก็ตาม บางต าแหน่งตอ้งใช้ความเช่ียวชาญของชาวต่างชาติ ส าหรับโรงแรมในต่างประเทศนั้น จะมี
บุคลากรในทอ้งถ่ินเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ในประเทศนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยจะคงไว้
ซ่ึงมาตรฐานการบริการและการตอ้นรับแบบวฒันธรรมไทย 
 นอกจากน้ี วิทยาลยัดุสิตธานียงัมุ่งให้ความส าคญักบัการสร้างบุคลากรท่ีให้บริการตอ้นรับดว้ยอธัยาศยั
ไมตรีและอยา่งมืออาชีพ ซ่ึงคาดหวงัวา่จะเป็นแรงขบัเคล่ือนใหก้บัโรงแรมในกลุ่มดุสิตต่อไป 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

 -ไม่มี- 
 

 

 1.6    บริษัท อาศัย โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
     ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
โรงแรมอาศยั (ASAI HOTELS) ด าเนินการโดย บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ  ากัด  ในรูปแบบทั้งท่ีเป็น

เจา้ของโรงแรม และรับบริหารโรงแรม เป็นแบรนด์ใหม่ของเครือดุสิต ซ่ึงได้ท าการเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี  4 
เมษายน 2561  เป็นการเจาะตลาดนกัเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียลท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในขณะน้ี   โดยโรงแรมอาศยั มี
เป้าหมายเพื่อสร้างโรงแรมใหต้อบโจทยน์กัเดินทางยุคใหม่ ท่ีมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ แตกต่างไปจากกรอบ
เดิม ช่ืนชอบการเดินทาง และเสาะหาประสบการณ์ท่องเท่ียวเสมือนคนในทอ้งถ่ิน โรงแรมอาศยั เป็นโรงแรม
ไลฟ์สไตล์ในราคาท่ีจบัตอ้งได ้โดยการออกแบบโรงแรมจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ตกแต่งและใช้
เฟอร์นิเจอร์มาจากวสัดุท่ีดีเพราะให้ความส าคญักบัความสวยงาม ปลอดภยัและคุม้ค่าของราคา การออกแบบ
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ของโรงแรมจะออกแบบให้มีขนาดห้องพกักะทดัรัดและเกิดประโยชน์สูงสุด พื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 500-700 
ตารางเมตร พื้นท่ีห้อง 15-18 ตารางเมตร ระบบการบริหารจดัการค่อนข้างง่ายกระชับ มีฟิตเนส ท่ีจอดรถ
อตัโนมติั และมีพื้นท่ีส่วนกลาง Eat, Work, Play  จะเนน้ให้มีความเป็นทอ้งถ่ินและสะทอ้นถึงตวัตนเอกลกัษณ์
ของชุมชนนั้นๆ  เพื่อสร้างประสบกาณ์ท่ีน่าจดจ ากบัแขกท่ีเขา้พกัตามสโลแกน “Live Local”  โรงแรมอาศยั
ก าลงัจะเปิดบริการในอนาคตท่ีซอยสาทร 12 กรุงเทพฯ ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ ท่ีเซบู ออสลอบ และ
ลาฮุก ลาฮุก และสาธารณรัฐเมียนมาร์ ท่ียา่งกุง้ 

นอกจากน้ี โรงแรมอาศยั สร้างความแตกต่างจากการบริการรูปแบบเดิมๆ โดยน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อ
อ านวยความสะดวกและให้ประสบการณ์ในการจองและเขา้พกักบันกัท่องเท่ียว อาทิ การเช็คอินดว้ยตนเองท่ี 
ตูบ้ริการอตัโนมติั บริการคู่มือท่องเท่ียวออนไลน์แบบพิเศษซ่ึงให้ขอ้มูลแขกเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมต่างๆท่ีมีแต่คนทอ้งถ่ินเท่านั้นท่ีรู้จกั  แนะน าสถานท่ีท่ีเหมาะกบัการถ่ายรูปเพื่อแบ่งปันประสบการณ์
ในส่ือสังคมออนไลน์ รวมถึงมีบริการลิงคเ์ขา้กบัไกดท์อ้งถ่ินเพื่อใหแ้ขกเปิดประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 

 การตลาดและการแข่งขัน 
 
 

(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  
 

 กลุ่มเป้าหมาย:  
นักเดินทางยุคใหม่ท่ีมีแนวคิดและไลฟ์สไตล์แบบมิลเลนเนียล  คนท่ีตอ้งการมองหาประสบการณ์

ใหม่ๆและแตกต่างในราคาท่ีจบัตอ้งได ้ซ่ึงตอนน้ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุดและยงั
เป็นกลุ่มตลาดท่ีมีความน่าสนใจ จากผลการวจิยัในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา่นกัท่องเท่ียวค านวณถึงร้อยละ 
35 ต้องการพกัในโรงแรมท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน มีการตกแต่งและใช้วสัดุอย่างดีซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโรงแรมอาศยั 

(ข) สภาพการแข่งขัน 
โรงแรมอาศยัเป็นแบรนด์ท่ีจะมาเสริมศกัยภาพทางธุรกิจให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ท่ีกวา้งข้ึนกว่าเดิม 

โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัคือนกัเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียลท่ีแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆแบบคนทอ้งถ่ิน ท่ีจะเป็น
ก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนดุสิตสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้การบริการท่ีแปลกใหม่โดยพนกังานสามารถมีทกัษะท่ี
หลากหลาย สามารถท างานในหลายต าแหน่ง โดยโรงแรมอาศยัไดใ้ห้ความส าคญักบัพนกังานเป็นอย่างมาก 
โดยตอ้งการให้โรงแรมอาศยัเป็นสถานท่ีท่ีพนกังานท างานแลว้มีความสุข และสามารถเจริญเติบโตในหนา้ท่ี
การงานไดอ้ยา่งดีเยีย่มเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืน อาศยัมีพนกังานเฉล่ียเม่ือเทียบกบัจ านวนหอ้ง อยูท่ี่ 0.26 เท่านั้น 
ซ่ึงจ านวนเฉล่ียของโรงแรมทัว่ไปจะอยู ่0.73 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อตัราพนกังานแตกต่างอยา่งส้ินเชิง ซ่ึงหมายความ
วา่ สิทธิประโยชน์จะตกอยูก่บัพนกังานอยา่งเห็นไดช้ดั และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ อาศยัจะเป็นองคก์รแรกๆท่ีจุด
ประกายความส าคญัของแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการบริการให้มากข้ึน นอกจากน้ี คู่แข่งส าคญัในตลาด ไดแ้ก่ 
Holiday Inn Express (IHG), Moxy (Marriott), CitizenM, Red Planet, Ibis (AccorHotels)  
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 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
เป็นการบริการท่ีพักส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆแบบท้องถ่ิน และมี 

ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันพร้อมเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เน่ืองจากการใช้จ่ายปัจจุบนัของนกัท่องเท่ียวเร่ิม
เปล่ียนไปใช้ช่องทางออนไลน์ ประกอบกบัเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากข้ึน โรงแรมอาศยัจึงตอ้งพฒันา
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อตอบโจทยน์กัท่องเท่ียวมากข้ึน 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
โรงแรมอาศยั สาทร กรุงเทพฯ ตั้งอยูท่ี่ซอยสาทร 12 กรุงเทพมหานคร ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ

ก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในไตรมาสแรกของปี 2563 ทั้งน้ี สามารถชมตวัอย่าง
หอ้งพกัของโรงแรมอาศยั สาทร กรุงเทพฯ ไดท่ี้ศูนยค์วามเป็นเลิศวทิยาลยัดุสิตธานี ถนนเพชรบุรี  

 

 1.7    LVM Holdings Pte. Ltd. 
ดุสิตเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ด้วยการลงทุนใน LVM Holdings Pte. Ltd. (“LVM Holdings”) 

ประกอบดว้ย 9 บริษทั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงประกอบธุรกิจท า
การตลาด ด าเนินการจอง และบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูแบบครบวงจรภายใตแ้บรนด์ อีลิธ เฮเวนส์ (Elite 
Havens) ปัจจุบนัมีวลิล่าใหบ้ริการอยูท่ ั้งในอินโดนีเซีย ไทย มลัดีฟส์ และศรีลงักา ซ่ึง LVM Holdings เพิ่งขยาย
ตลาดเขา้สู่ญ่ีปุ่น และวางแผนจะเข้าสู่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในอนาคต โดยเม่ือวนัท่ี 7 กันยายน 2561 
บริษทั ดุสิต โอเวอร์ซีส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีจดทะเบียนในฮ่องกง ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายหุ้น
กับกลุ่มผูข้าย ซ่ึงไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อซ้ือหุ้นทั้ งหมดของ LVM Holdings ซ่ึงจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์ โดย LVM Holdings จะถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มใน 9 บริษทั 

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
อีลิธ เฮเวนส์  เป็นผูใ้หบ้ริหารจดัการและใหเ้ช่าวลิล่าสุดหรูชั้นน าในเอเชีย เปิดด าเนินการมา 21 ปี โดย

มีเครือข่ายวิลล่าสุดหรูและชาเล่ต์กว่า 220 แห่ง ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่าง บาหลี ลอมบอก 
ภูเก็ต เกาะสมุย ศรีลงักา และนิเซโกะ 

ลกัษณะการด าเนินการคือ บริษทัจะท าสัญญาขอ้ตกลงพื้นฐานพิเศษโดยตรงกบัเจา้ของวิลล่าสุดหรู 
เพื่อท าการจดัการและ/หรือท าการตลาดอสังหาริมทรัพยท์ัว่โลกผ่านช่องทางการจองท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิและ
ตวัแทนขาย ซ่ึงการด าเนินงานของ อีลิธ เฮเวนส์ นั้นไดรั้บการสนบัสนุนโดยชุดเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันา
ภายใน เป็นการจดัการแบบเรียลไทม์ท่ีรวมทั้งปฏิทิน อตัราราคา ผา่นช่องทางการจองท่ีหลากหลาย สามารถ
ปรับเปล่ียนสถานท่ีและสกุลเงินได้มากมาย ทั้งน้ียงัสามารถเขา้ถึงผูท่ี้เก่ียวข้องทั้งหมด เช่น เจ้าของวิลล่า 
ตัวแทนการท่องเท่ียว พนักงานวิลล่า ผู ้บ ริหารและพนักงาน เพื่ อเป็นการรับมือกับการแข่งขันอัน 
ทา้ทายในอุตสาหกรรมน้ี พร้อมการอยูเ่หนือคู่แข่งอยูเ่สมอ 
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 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
อีลิธ เฮเวนส์ ให้บริการวิลล่าตากอากาศระดบัไฮเอนด์ท่ีไดรั้บการคดัสรรมาแลว้ในเมืองท่องเท่ียวท่ี

เป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุดในเอเชีย สถานท่ีใหบ้ริการแต่ละแห่งจะไดรั้บการประเมินก่อนการเลือกเพื่อใหแ้น่ใจวา่
ตรงกบัการเป็นแบรนดร์ะดบับน 

สถานที ่ จ านวนวลิล่าทีท่ าการตลาด จ านวนวลิล่าทีบ่ริหารจัดการ 
อินโดนีเซีย 149 78 
ไทย 48 36 
ญ่ีปุ่น 18 18 
ศรีลงักา 5 - 
ทั้งหมด 220* 132* 

  
 

*ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  

วลิล่าท่ีใหบ้ริการประกอบดว้ยวลิล่าเด่ียว คอมเพล็กซ์วลิล่าขนาดเล็ก และคอมเพล็กซ์วลิล่าขนาดใหญ่
อีกสองสามแห่ง จ านวนห้องนอนต่อวลิล่ามีตั้งแต่ 1 ถึง 9 ห้อง โดยเฉล่ียแลว้จะมี 4 ถึง 5 ห้องนอน บา้นพกัแต่
ละหลงัมีสไตล์และท่ีตั้งอนัหลากหลาย มีการออกแบบทั้งแบบทนัสมยัไปจนถึงแบบดั้งเดิมบา้นริมทะเลในเขต
ร้อนช้ืน หรือชาเล่ตส์กีบนภูเขา สถานท่ีพกัผอ่นในชนบท หรือบา้นพกัท่ีมีวิวทิวทศัน์บนหนา้ผาแบบพาโนรา
มาสวยงามท่ีเหมาะส าหรับงานแต่งงาน บา้นพกัตากอากาศฤดูร้อนทั้งหมดมีสระวา่ยน ้าส่วนตวั หลายหลงัมีส่ิง
อ านวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น สนามเทนนิส ห้องพกัผอ่น ห้องเล่นเกมส์ ห้องออกก าลงักาย ห้องสปา และ
โรงภาพยนตร์ในบา้น 

บา้นพกัตากอากาศท่ีโดดเด่นของ อีลิธ เฮเวนส์ ไดแ้ก่ บา้นผาทะเล และซาวา บีช วลิล่า (ภูเก็ต ประเทศ
ไทย) โนกุ บีช เฮา้ส์ และพนัดาวา คลิฟ เอสเตท (บาหลี อินโดนีเซีย) บา้นสุริยา และปานาเซีย รีทรีต (เกาะสมุย
ประเทศไทย)  วิล ล่ า ซ าพี  (ลอมบอก  อิน โดนี เซี ย ) บ้าน เอกอัครราชทู ต  (กอลล์  ศ รีลังกา) และ 
วลิล่า เซชู (นิเซโกะ ญ่ีปุ่น) 

การบริการใหก้บัเจา้ของวลิล่า 
อีลิธ เฮเวนส์  ให้บริการแบบครบวงจรชนิดท่ีไร้รอยต่อส าหรับเจ้าของวิลล่า ด้วยการจัดการ

กระบวนการตลาด การจัดการและการเช่าทั้ งหมด ซ่ึงจะช่วยยกระดับและให้โอกาสทางการค้าของ
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีเอกลกัษณ์ ใหอ้ยูภ่ายใตแ้บรนด ์อีลิธ เฮเวนส์ เช่นเดียวกบัแบรนดว์ลิล่าเด่ียวสุดหรู 

อีลิธ เฮเวนส์ ยงัไดท้  าการตลาดโดยการน าเสนอวิลล่าทัว่โลก ส่วนการสร้างแบรนด์วิลล่าแต่ละแห่ง
นั้นจะใช้ป้ายโฆษณา เมนู ชุดเคร่ืองแบบ และชุดขอ้มูล นอกจากน้ียงัสร้างเวบ็ไซต์วิลล่า โดยใช้ภาพถ่ายจาก 
มืออาชีพและเขียนค าโฆษณาเชิญชวน วลิล่าแต่ละแห่งจะท าการตลาดผา่นทางพอร์ทลัการจองท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของอีลิธ เฮเวนส์ เวบ็ไซตใ์นเครือ และตวัแทนขาย และการแสดงสถานะออนไลน์ของวิลล่าจะไดรั้บการปรับ
ใหเ้หมาะสมผา่นหลายช่องทางรวมถึงส่ือสังคมออนไลน์ 
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การบริการลูกคา้ 
อีลิธ เฮเวนส์ มอบประสบการณ์ระดบัห้าดาวให้แก่แขกผูเ้ขา้พกั ตั้งแต่การจองไปจนถึงการเช็คเอาท ์

โดยปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการในแต่ละสถานท่ีโดยเฉพาะ วลิล่าแต่ละหลงัจะมีพนกังานมืออาชีพทั้งพนกังาน
ตอ้นรับ หวัหนา้พ่อครัว บตัเลอร์ แม่บา้น พนกังานรักษาความปลอดภยั และคนขบัรถ นอกจากน้ียงัมีทีมท่ีช่วย
ดูแลการขนส่งส่วนบุคคล และการจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหรูหรา ซ่ึงมีการเก็บสต็อกล่วงหน้าตามท่ี
แขกร้องขอไวด้ว้ย การด าเนินงานลกัษณะน้ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อใหบ้ริการกบับุคคลในระดบัสูง 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้นั้นเปล่ียนไปมาก จากท่ีมกัจะพกัผอ่น
ในวิลล่าก็เปล่ียนมาหาประสบการณ์ในทอ้งถ่ิน ท าให้ผูจ้ดัการประสานงานวิลล่าตอ้งใชอ้งคค์วามรู้ทอ้งถ่ินมา
ปรับใช้เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ เช่น การบ าบดัด้วยสปา สอนเล่นว่าวบาหลี การเช่าเรือยอชท์
ออกไปเยีย่มชมช่างฝีมือทอ้งถ่ิน คู่มือการเล่นสกีส่วนตวั หรือการจองโต๊ะอาหารในร้านอาหารทอ้งถ่ินท่ีดีท่ีสุด
ใหไ้ดใ้นนาทีสุดทา้ย 

อีลิธ เฮเวนส์ ยงัอ านวยความสะดวกให้กบักิจกรรมในวิลล่ามากกวา่ 400 รายการต่อปี รวมถึงวนัเกิด 
วนัครบรอบ งานแต่งงาน งานเล้ียง และกิจกรรมการดูแลสุขภาพ 

แรงผลกัดนั 
ตลาดการให้เช่าท่ีพกัในเอเชียแปซิฟิก มีการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญั โดยไดแ้รงหนุนจากการเช่ือมต่อ

ทางอากาศท่ีเพิ่มมากข้ึน การเดินทางท่ีประหยดั การเพิ่มข้ึนของรายไดข้องตลาดประเทศเกิดใหม่โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ประสบการณ์การพกัผ่อนแบบส่วนตวั ความชอบทางวฒันธรรมของเอเชียส าหรับการท่องเท่ียว
แบบหมู่คณะและครอบครัว และการเติบโตโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว คนท่ีมีรายไดสู้งมองวา่เอเชียแปซิฟิก
เป็นจุดหมายปลายทางท่ีน่าดึงดูดใจส าหรับวนัหยดุพกัผอ่นในระยะยาว 

การสร้างบา้นหลงัท่ีสองนั้นเป็นแรงผลกัดนัหลกัท่ีท าให้เกิดความตอ้งการให้เช่าบา้นพกัตากอากาศ
เพิ่มมากข้ึน ตน้ทุนการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน เทคโนโลยีออนไลน์ และช่องทางการการให้บริการท่ีเพิ่มข้ึน จะ
ช่วยผลกัดนัใหมี้สถานท่ีพกัตากอากาศส าหรับใหบ้ริการมากข้ึน 

การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  

 กลุ่มเป้าหมาย:  
ลูกค้าของอีลิธ เฮเวนส์ จะเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผูบ้ริหาร รวมถึงการมาจดังานแต่งงาน  

จดังานพิเศษ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มครอบครัวนั้นถือเป็นกลุ่มท่ีสร้างรายไดอ้นัดบัตน้ๆ และไดรั้บ
ความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีพกัแบบอ่ืน นอกจากน้ี ยงัมีลูกคา้ทัว่ไปมีรายไดสู้งท่ีก าลงัมองหาความเป็น
ส่วนตวั บริการส่วนบุคคลท่ีพิเศษสุดๆ ในแต่ละปี อีลิธ เฮเวนส์ จะดูแลแขกประมาณ 70,000 คน ซ่ึงรวมถึง
บุคคลท่ีมีรายไดสู้ง ผูบ้ริหารระดบัสูง และคนดงัท่ีมีช่ือเสียง 

ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการมาจาก 110 ประเทศทัว่โลก ตลาดลูกคา้ท่ีส าคญัคือ อาเซียน ออสเตรเลีย จีนและ
ยโุรป ส่วนในอินเดีย จีน รัสเซียและตะวนัออกกลางนั้นค่อนขา้งมีการเติบโตเป็นพิเศษ 
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การตลาดในอนาคต: 
ธุรกิจการเช่าบา้นพกัตากอากาศนับวนัยิ่งท าให้เกิดการแข่งขนักบัอุตสาหกรรมโรงแรมเพิ่มมากข้ึน 

เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเคยมีประสบการณ์ในโรงแรมแบบดั้งเดิมไดดี้กวา่ จึงเป็น
เหตุผลวา่ท าไมจึงมีนกัลงทุนหลายรายรวมไปถึงตวัแทนท่องเท่ียวออนไลน์จึงอยากเป็นส่วนหน่ึงในตลาดน้ี 

(ข) สภาพการแข่งขัน 
คู่แข่ง: 
การตลาดในระดบับน มีวลิล่าระดบัไฮเอนดพ์ร้อมบริการอนัหรูหรา จากบริษทัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการ ท่ีมี

การพฒันาศกัยภาพการบริการให้ออกมาอยา่งดีเลิศ ในส่วนน้ีอีลิธ เฮเวนส์ ยงัคงเป็นผูใ้ห้บริการรายเดียวท่ีตระหนกัถึง
ความส าคญัของขนาด และด าเนินงานทัว่ทั้งภูมิภาคเอเชีย โดยมีส านกังานบริหารในบาหลี ภูเก็ต เกาะสมุย และนิเซโกะ 
รวมถึงทีมสนบัสนุนในกรุงมะนิลาและสิงคโปร์  

การตลาดในระดบัล่าง คือ บริการท าความสะอาดและบ ารุงรักษาอพาร์ทเมนท์และวิลล่าในระดบัต ่าถึงกลาง 
ในส่วนน้ีจะใหบ้ริการโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์มุ่งเนน้การตลาดท่ีมีการขยายไปสู่การจดัการ 

 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
ตลาดการให้เช่าท่ีพกัตากอากาศอนัหรูหราไดม้าถึงขั้นตอนการพฒันาท่ีแตกต่างกนัไปแล้วในแต่ประเทศ 

บ้านพกัตากอากาศประมาณ 7,000 หลัง (รวมถึงระดับกลาง) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็น 5 จุดหมายปลายทางท่ีมี
ววิฒันาการมาตั้งแต่สมยัอดีต ไดแ้ก่ บาหลี ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และศรีลงักา 

บาหลี - การพฒันาในช่วงทศวรรษ 1960 บาหลีเป็นตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ให้บริการบา้นพกัตากอากาศท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก โดยมีวลิล่าใหบ้ริการประมาณ 3,300 หลงั 

ไทย - การให้บริการบา้นพกัตากอากาศของไทยเร่ิมข้ึนในช่วงปี 1980 จุดหมายปลายทางท่ีส าคญัคือ ภูเก็ต 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ ชายหาดและประเพณีการท่องเท่ียวท่ีมีมาอยา่งยาวนาน โดยคาดวา่มีวลิล่าประมาณ 700 หลงั 
ส่วนเกาะสมุยนั้นเพิ่งเกิดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ี มีวิลล่าประมาณ 700 หลงั นอกจากน้ียงัมีจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
เชียงใหม่ พทัยาและหวัหิน 

ศรีลงักา - แมว้า่ศรีลงักาจะเพิ่มเร่ิมตน้ท าการท่องเท่ียวมาไม่นาน แต่ก็มีวลิล่าประมาณ 300 หลงั ซ่ึงส่วนใหญ่
อยูบ่นชายฝ่ังทางใต ้

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ - ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นมีประวติัยาวนานเก่ียวกบัการให้เช่าบา้นหลงัท่ี
สองเป็นท่ีพกัตากอากาศ ตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดในประเทศ แมว้่าจะมีช่องทางการให้บริการท่ีเติบโต แต่ก็มีการ
ขยายตวัมากข้ึนในแต่ละปี ระยะทางไกลระหวา่งแต่ละจุดหมาย ท าให้เกิดการแบ่งส่วนของตลาดโดยผูใ้ห้บริการใน
ทอ้งถ่ิน ในประเทศออสเตรเลียมีจ านวนวิลล่าอยู่ประมาณ 1,300 แห่ง ส่วนใหญ่อยูใ่นบริเวณรอบๆ ซิดนีย ์เมลเบิร์น 
ชายฝ่ังทางเหนือและทางใตข้องบริสเบน ชายฝ่ังตะวนัตกรอบเมืองเพิร์ท และแม่น ้ ามาร์กาเร็ต ส่วนในนิวซีแลนดจ์ะอยู่
บริเวณควนีส์ทาวน้ิ 
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อีลิธ เฮเวนส์ เติบโตข้ึนอยา่งเป็นระบบและผา่นการควบรวมกิจการของบริษทัการจดัการ 6 แห่งทัว่ทั้งภูมิภาค
เพื่อเป็นผูน้ าในอินโดนีเซียและไทย บริษทัยงัคงใชก้ลยุทธ์น้ีต่อไปเพื่อคงสถานะทางการตลาดในฐานะตลาดวลิล่าชั้น
น าสุดหรูไว ้และ บริหารจดัการตลาดวลิล่าทัว่เอเชียแปซิฟิก 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
 -ไม่มี- 
 

2) ธุรกจิรับบริหารโรงแรม  
     ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
โรงแรมและรีสอร์ทท่ีรับบริหาร มีดงัน้ี 

   2.1  “ดุสิตธานี”  โรงแรมระดับ 5 ดาว ภายใต้ช่ือ “ดุสิตธานี” ธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้ใช้ช่ือ                 
เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตธานี” (Licensing) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษัท โดยสัญญา             
รับจ้างบริหารโรงแรมและสัญญาการให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าภายใต้ช่ือ “ดุสิตธานี” ทั้ งหมดอยู่ภายใต ้ 
บมจ. ดุสิตธานี 

 

 
โรงแรมและรีสอร์ทช้ันหน่ึง ท่ีเน้นความหรูหรา มีระดับ พร้อมด้วยบริการท่ีครบครัน ประณีต และงดงามอย่างไทย 

ดุสิตธานีเป็นแบรนด์หลักของดุสิต มอบส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหนือระดับ พร้อมการบริการและ 
การตกแต่งท่ีแสดงถึงประเพณีและวฒันธรรมของไทย 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี ตั้งอยูใ่กลก้บัยา่นใจกลางธุรกิจและสถานท่ีส าคญัต่างๆ ของจุดหมาย
ปลายทางแต่ละแห่ง มีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการท่ีเหนือระดับไวใ้ห้บริการอย่างพร้อมสรรพส าหรับ 
ทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมท่ีส าคญั  

 

   2.2  “ดุสิตเดวาราณา” ดุสิตเดวาราณา มอบความมีชีวิตชีวาและโดดเด่นดว้ยรสนิยมชั้นเลิศส าหรับ
ตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยน ามรดกทางวฒันธรรมอนัล ้าค่าผสานกบัการบริการท่ีเป็นเลิศเพื่อส่งมอบประสบการณ์
สุดพิเศษท่ีหรูหราและมีความเป็นส่วนตวั จึงเหมาะส าหรับการหลีกหนีจากโลกอนัสับสนวุน่วายเพื่อมาเติมเต็ม
ความสดช่ืนและฟ้ืนฟูพลงัใหแ้ก่จิตใจ 

 

 
 

โรงแรมและรีสอร์ทช้ันเลิศ ในเมืองท่องเท่ียวช้ันน า ท่ีเน้นความพิถีพิถนั และให้ความเป็นส่วนตัวถึงท่ีสุดแก่แขกผู้มาเยือน 

ดุสิตเดวาราณา โรงแรมหรูท่ีส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษด้วยการบริการท่ีเหนือระดับพร้อมความเป็น
ส่วนตวั ส าหรับนกัเดินทางท่ีมีความพิถีพิถนั 
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2.3  “ดุสิตดีทู” เป็นโรงแรมร่วมสมยัท่ีผสมผสานระหว่าง การออกแบบท่ีทนัสมยั เทคโนโลยีแห่ง
อนาคตความสะดวกสบาย และบริการอยา่งชาญฉลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเป็นแรงบนัดาลใจให้กบันัก
เดินทางรุ่นใหม่ในปัจจุบนั 

 
โรงแรมและรีสอร์ทระดับบนท่ีทันสมยั และสดใสอย่างมีสไตล์   

เหมาะกับนักเดินทางในยคุปัจจุบันท่ีต้องการเช่ือมต่อกับเทคโนโลยีตลอดเวลา 

ดุสิตดีทู ตั้งอยู่ในท าเลส าคญัท่ีเป็นย่านธุรกิจการค้าและย่านบนัเทิงหลัก ท่ีพกัของดุสิตดีทูล้วนแต่เป็น
จุดหมายอนัพึงปรารถนา ท่ีผูม้าเยอืนจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ท่ีใหค้วามต่ืนตาต่ืนใจและความร่ืนรมย ์ดุสิตดีทู คือ
สถานท่ีเพื่อการพบปะสังสรรค ์ภายใตค้วามคลาสสิคแบบใหม่ในยุคสมยัปัจจุบนั เป็นสถานท่ีท่ีมอบบรรยากาศแห่ง
ความร่วมสมยั ความหรูหราในสไตลส์บายๆ และมนตส์ะกดท่ีเป่ียมดว้ยสีสัน  

2.4  “ดุสิตปร๊ินเซส”  โรงแรมระดบักลางมาตรฐานสากลท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองภายใต้
บรรยากาศท่ีสะทอ้นถึงยา่นท่ีเป็นท าเลท่ีตั้งของโรงแรม ผสานกบัการตอ้นรับท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง รวมทั้งการจดั
พื้นท่ีใชส้อยท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัเดินทางท่ีเรียบง่าย 

 

 
โรงแรมและรีสอร์ทท่ีเน้นความคุ้มค่า สะดวกครบครัน เป็นกันเอง ส าหรับนักเดินทางและนักธุรกิจท่ัวไป 

ดุสิตปร๊ินเซส น าเสนอความคุม้ค่า และตอบสนองความตอ้งการหลกัของตลาด ซ่ึงเป็นกลุ่มนักเดินทางท่ี
แสวงหาความเรียบง่าย สะดวกสบาย สะอาด และการตอ้นรับท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง 

 

การพฒันาโดยรวม 
ในปี  2561 ดุสิตมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และสร้างความสมดุลทางภู มิศาสตร์ โดยการเปิดตัว

อสังหาริมทรัพย ์6 แห่งใน 5 ประเทศ และยงัคงรุกหนา้ขยายตวัต่อไปในจีน ฟิลิปปินส์ และไทย รวมถึงตลาดใหม่อยา่ง
ภูฏานและเวียดนาม ด้วยเหตุน้ี ดุสิตจึงเปิดโรงแรม 28 แห่งใน 10 ประเทศ และตลอดปี 2561 ได้ลงนามสัญญากับ
โครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ดุสิตทั้ งหมด 14 โครงการ ภายใต้ข้อตกลงสัญญาบริหารโรงแรมและสัญญาธุรกิจ 
แฟรนไชส์ 

โรงแรมเปิดใหม่ในปี 2561 
- ดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบ่ี (ประเทศไทย)  
-  ดุสิตดีทู ยาร์เก ทิมพ ู(ภูฏาน) 
- ดุสิต ปร๊ินเซส มูนไรส์ บีท รีสอร์ท ฟูโกวก๊ (เวยีดนาม) 
- เดอะ บีท คลบั เกาะลูบิ แพลนเทชัน่ บริหารงานโดยดุสิต (ฟิลิปปินส์) 
- เฮอริเทจ วลิล่า โจวจวง บริหารงานโดยดุสิต (จีน) 
- ดุสิตดีทู โซไซตี ฮิลล ์เทียนจิน (จีน) 
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การลงนามสัญญาโรงแรมในเอเชียแปซิฟิก (APAC) 
ในปี 2561 เราไดล้งนามสัญญาโรงแรม 11 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ 
-  ดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบ่ี (ประเทศไทย)  
- ดุสิต ลากนู่า วลิล่า รีสอร์ท ภูเก็ต (ประเทศไทย) 
- ดุสิตปร๊ินเซส ลิปา (ฟิลิปปินส์) 
- อาศยั ออสลอบ เซบู (ฟิลิปปินส์) 
- อาศยั ลาปู – ลาปู เซบู (ฟิลิปปินส์) 
- อาศยั ลาฮกั เซบู (ฟิลิปปินส์) 
- อาศยั ยา่นข่ิน (เมียนมาร์) 
- ดุสิตดีทู คารุอิซาวา (ญ่ีปุ่น) 
- ดุสิตธานี จิงเหมิน มณฑลหูเป่ย (จีน) 
- ดุสิตธานี อู๋ซีชาน มณฑลไห่หนาน (จีน) 
- ดุสิต เดวาราณา เถิงชง มณฑลยนูนาน (จีน) 
การลงนามสัญญากบัโรงแรมในยโุรปตะวนัออกกลางและแอฟริกา (EMEA) 
ปี 2561 เราไดล้งนามสัญญา 3 อสังหาริมทรัพยใ์นยโุรปตะวนัออกกลางและแอฟริกา ไดแ้ก่  
- ดุสิต โดฮา 
- ดุสิต ลากนู่า บาห์เรน 
- ดุสิตธานี เวฟ ฮิดด ์บาห์เรน 
การพฒันาในปี 2562  
ดุสิตยงัคงสร้างแรงผลกัดนัท่ีแข็งแกร่งอยา่งต่อเน่ือง และคาดวา่จะเปิดโรงแรมอยา่งนอ้ย 11 แห่ง ในปี 2562 

ไดแ้ก่ 
เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) 
- ดุสิต ดีทู ดาเวา (ฟิลิปปินส์) 
- ดุสิตธานี เรสซิเดน้ซ์ ดาเวา (ฟิลิปปินส์) 
- ดุสิตธานี สิงคโปร์ 
- ดุสิต ดีทู เดอะ ฟอร์ท มะนิลา (ฟิลิปปินส์) 
- ดุสิตธานี มคัตนั เซบู (ฟิลิปปินส์) 
ประเทศจีน 
- ดุสิตธานี แซนดลัวูด้ รีสอร์ท ฮุ่ยโจว มณฑลกวางตุง้  
- ดุสิตธานีลองเตง็ ฉางโจว มณฑลเจียงซู 
- ดุสิตธานี เวลเนส ซูโจว มณฑลเจียงซู  
ยโุรปตะวนัออกกลางและแอฟริกา 
- ดุสิต โดฮา  
- ดุสิต ดีทู ซิต้ี เซนเตอร์ บาห์เรน  
- ดุสิตปร๊ินเซส เรสซิเดน้ซ์ ไนโรบี  
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ในการพยายามบรรลุเป้าหมายท่ีจะเปิดด าเนินการโรงแรมให้ถึง 150 แห่ง ภายในปี 2565 บริษทัอยู่ระหว่าง
ด าเนินการโครงการท่ีมีศกัยภาพมากกวา่ 100 โครงการ โดยมุ่งเน้นไปยงัประเทศท่ีน่าดึงดูด เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
ญ่ีปุ่นและโอมาน และสถานท่ีน่าสนใจใหม่ๆ เช่น ออสเตรเลีย อินเดียและยุโรป นอกจากน้ี ยงัวางแผนกลยุทธ์ในการ
กลบัเขา้สู่ตลาดส าคญัของอินเดีย และยกระดบัสถานะท่ีแขง็แกร่งของดุสิตในประเทศไทย ส าหรับการท่องเท่ียวทั้งใน
และนอกประเทศ   
 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 

ท าการตลาดใหก้บัแบรนดดุ์สิตเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญารับบริหารโรงแรมใหม่ๆ โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
- มีส่วนร่วมในการเขา้ประชุม และเป็นวทิยากรรับเชิญในงานประชุมทางดา้นการลงทุนธุรกิจโรงแรมต่างๆ  ทัว่โลก 
- สนบัสนุนการจดังาน South East Asia Hotel Investor Summit 2018 (SEAHIA) 
- สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ปรึกษา

การลงทุน และกลุ่มผูป้ระกอบการจดัหาทรัพยากร 
- ใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์แผนการขยายธุรกิจของดุสิตผา่นช่องทางส่ือสารท่ีหลากหลาย 
- การใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด 

(ข) สภาพการแข่งขัน 
การแข่งขันในปีทีผ่่านมาและแนวโน้มในอนาคต 

 ส าหรับภาพรวมธุรกิจรับบริหารโรงแรมทั่วโลกตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา มีการแข่งขนัค่อนข้างสูง
เน่ืองจากมีการเพิ่มข้ึนของเครือโรงแรมท่ีรับบริหารและแบรนด์โรงแรม ในขณะท่ีโครงการพฒันาโรงแรมใหม่ 
ชะลอตวั ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจรับบริหารโรงแรมทัว่โลกเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว การแข่งขนัน้ีท าให้ค่าธรรมเนียม
การรับบริหารลดลง และเง่ือนไขต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากข้ึน ส าหรับแนวโน้มในอนาคต ภูมิภาคเอเชียยงัคงมี
แนวโนม้และอตัราการเติบโตเป็นบวกซ่ึงมีปัจจยัมาจากการเปล่ียนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจ ในส่วนของบริษทั 
ปี 2561 โรงแรมท่ีได้ลงนามสัญญารับจา้งบริหารในต่างประเทศเพิ่มข้ึนในประเทศฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ จีน ญ่ีปุ่น 
กาตาร์ และบาห์เรน ท าใหส้ัดส่วนรายไดจ้ากการรับบริหารโรงแรมเพิ่มข้ึน 

   การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษทัให้บริการดา้นการรับบริหารโรงแรมในฐานะตวัแทนเจา้ของโรงแรม ธุรกิจรับบริหารโรงแรม รวมทั้ง
การให้ใชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ (Licensing) ภายใตก้ารควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษทั ตอ้งใช้บุคลากรเป็น
หลักในการประกอบธุรกิจ ทีมงานบริหารโรงแรมของบริษทัล้วนแต่เป็นบุคลากรผูช้  านาญการท่ีผ่านงานบริหาร
โรงแรมห้าดาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมงานดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความแข็งแกร่งใน
การวางกลยทุธ์ พฒันาโปรแกรมทางการตลาด และส่ือสารเพื่อสร้างเสริมให้เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัมีคุณค่าและ
เป็นท่ีจดจ า  

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
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 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
 -ไม่มี- 
 

  2.2.2  ธุรกจิด้านการศึกษา 
   นบัเป็นความภาคภูมิใจอยา่งยิ่งท่ีฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี หรือ Dusit Hospitality Education (DHE) ได้
สืบทอดปฏิภาณของกลุ่มบริษทัดุสิตธานีโดยการจดัให้มีการเรียนการสอน และการฝึกอบรมในอุตสาหกรรม
การบริการการตอ้นรับ (Hospitality) เพื่อผลิตบุคคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อเขา้ท างานในโรงแรมและธุรกิจการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2536 โดยเร่ิมตน้เปิดสอนหลกัสูตรการเรียนดา้นอุตสาหกรรมการบริการ
ในนามของโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี และในปี 2539 ได้มีการยกสถานะเป็นวิทยาลยัดุสิตธานี (Dusit 
Thani College) โดยมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีหลากหลาย อาทิเช่น สาขาการครัวและศิลปะการ
ประกอบอาหาร (Culinary Arts & Kitchen Management) สาขาการจัดการการท่องเท่ียว (Tourism 
Management) และสาขาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการโรงแรมและรีสอร์ต (Hotel & Resort Management) 

ในปัจจุบนัวทิยาลยัดุสิตธานีไดมี้การพฒันาปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตรต่าง ๆให้มีมาตรฐานระดบัสากล
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในช่ือเสียงการงานดา้นการตอ้นรับและบริการของชาวไทย และไดมี้การเพิ่มหลกัสูตร
ขั้นสูง เช่นหลกัสูตรการบริการส่วนหนา้ การบริหารงานระดบัหวัหนา้งาน ระดบัผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารอาวโุส 
เป็นตน้ แผนการเรียนเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวง และมีใบรับรองการศึกษาทั้งในหลกัสูตรระยะสั้น
ในระดบัประกาศนียบตัร และในระดบัปริญญาบตัรทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท 

ธุรกิจดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย  
 

1)  วทิยาลยัดุสิตธานี 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

    ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานี ไดรั้บการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ใหเ้ปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ดงัน้ี  
 

1.1) วทิยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวชิา ได้แก่ 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรม (Hotel Management) 

2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts & 
Kitchen Management) 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวตักรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Service 
Innovation in Tourism Industry) 
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หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (หลกัสูตรนานาชาต)ิ จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ (Professional Culinary 
Arts) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรปริญญาร่วมระหวา่งสถาบนั เลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu) ประเทศฝร่ังเศส 
และวทิยาลยัดุสิตธานี  

2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel & Resort Management) ซ่ึง
เป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซานน์ (Ecole hôtelière de Lausanne) ประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (เทยีบโอนประสบการณ์) จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรม (Hotel Management) 

2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts & 
Kitchen Management) 

หลกัสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 สาขาวชิา ได้แก่  

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (MBA in Hospitality Business Management) 

วิทยาลัยดุสิตธานี  กรุงเทพฯ ตั้ งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ  บนเน้ือท่ี 12 ไร่ 
ประกอบด้วย อาคารเรียน 2 อาคาร มีพื้นท่ีใช้สอยทั้งส้ิน 14,083 ตารางเมตร โดยมีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบติั 
ห้องสาธิต และห้องครัวท่ีทนัสมยั  อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน  ปัจจุบนัก าลังด าเนินการปรับปรุง
สถานท่ี อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อให้มีความใหม่และทนัสมยัมากข้ึน ซ่ึงก าหนดการแลว้
เสร็จภายในปี 2562 

1.2) วทิยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรม (Hotel Management) 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts &  
        Restaurant Management) 
 
1.3)  ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี (Dusit Thani Excellence Centre “DTEC”) 

จดัตั้งข้ึนในเดือนตุลาคม 2560 ในสถานะหน่วยงานหน่ึงในวทิยาลยัดุสิตธานี เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการต่อ
ยอด การน าหลกัสูตรและองค์ความรู้ของวิทยาลยัดุสิตธานี ผสมผสานกบัประสบการณ์จริงทางภาคธุรกิจการ
โรงแรมและการประกอบอาหารของกลุ่มดุสิตธานีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงกวา้ง โดยเปิดให้มี
หลกัสูตรการอบรมระยะสั้นท่ีหลากหลายและตอบสนองความตอ้งการของตลาด การให้ค  าปรึกษา และการให้
ความช่วยเหลือในเชิงปฏิบติั ไปสู่บริษทัห้างร้านหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและราชการ ตลอดจนสาธารณชน 
เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับ บริการท่องเท่ียวและการโรงแรม และบริการดา้นการจดัการ
และศิลปะประกอบอาหารในประทศไทยใหเ้จริญรุดหนา้ยิง่ข้ึนไป  นอกจากน้ี ศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานียงัท า
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หน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางทรัพยากรให้ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการการศึกษาของกลุ่ม
บริษทัดุสิตธานีไปในระดบันานาชาติ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดจากการใชท้รัพยากรทางการศึกษาร่วมกนั  

กิจกรรมหลกัในปัจจุบนัของศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานี 
1.  การจดัการฝึกอบรมระยะสั้นแก่สาธารณชน เปิดสอนหลกัสูตรฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผูท่ี้

สนใจในอุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับและการประกอบอาหารหลายหลกัสูตรตั้งแต่หลกัสูตร 1-2 
วนั เช่นหลกัสูตรการชงกาแฟแบบมืออาชีพ (Barista Training) หลักสูตรการจดัการงานแม่บ้าน 
หลกัสูตรการตลาดเชิงลึกส าหรับโรงแรมและรีสอร์ต และหลกัสูตรการควบคุมตน้ทุนอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ จนถึงหลกัสูตร 2-5 เดือน เช่น หลกัสูตรการประกอบอาหารไทย/อาหารตะวนัตก
แบบมืออาชีพ หลกัสูตร Mini-MBA in Hospitality Management และหลกัสูตร Executive Program 
in Hotel Management ฯลฯ 

2. การจดัฝึกอบรมลูกเรือส าราญ เพื่อฝึกฝนพฒันาให้ลูกเรือไทยเขา้ท างานบนเรือส าราญเดินสมุทรได้
มากข้ึน 

3. การจดัฝึกอบรมงานทางดา้นบริการการตอ้นรับ (Hospitality) ท่ีออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้
สถาบัน (Customized Instituional Training) เพื่อตอบสนองความต้องการการฝึกอบรมแบบ
เฉพาะเจาะจงของบริษทัหา้งร้าน หรือหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 

4. การให้เช่าห้องครัวฝึกปฏิบัติ (Training Kitchen) ห้องครัวสาธิต (Kitchen Demo Room) และ
หอ้งฝึกอบรม (Training Room) แก่ลูกคา้สถาบนัและลูกคา้ทัว่ไป 
 

ศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานี ไดเ้ช่าช่วงพื้นท่ี 3,473.75 ตารางเมตรในอาคารเลขท่ี 588/5 ถนนเพชรบุรี แขวง 
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นอาคาร 7 ชั้นบนพื้นท่ี 1 ไร่ 66 ตารางวามีพื้นใชส้อยรวม 6,947.5 ตาราง
เมตร จากผูเ้ช่าหลกับริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นสถานประกอบการหลกัของศูนยฯ์  

กิจกรรมและความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆของวทิยาลยัดุสิตธานี 
นอกจากการมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพแลว้วิทยาลยัดุสิตธานียงัมีส่วน

สนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในด้านพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อไปท างานในต่างประเทศ ตลอด
ระยะเวลา 21 ปีท่ีผ่านมา ทางวิทยาลยัฯไดรั้บความไวว้างใจจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานท่ี
อนุญาตให้วิทยาลยัดุสิตธานีเป็นสถานท่ีทดสอบฝีมือคนหางานในสาขาอาชีพธุรกิจบริการ จ านวน 5 สาขา
วชิาชีพ ไดแ้ก่พนกังานประกอบอาหาร พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม พนกังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พนกังาน
ต้อนรับส่วนหน้า และพนักงานท าความสะอาด ซ่ึงก็ได้มีผูท่ี้ผ่านการทดสอบและไปประกอบอาชีพใน
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 

ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ และศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา ไดรั้บการรับรองเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ี
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ ใน 2 สาขาวชิาชีพ ไดแ้ก่ 
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1. สาขาวชิาชีพการท่องเท่ียว การโรงแรม ภตัตาคาร และร้านอาหาร สาขาผูป้ระกอบอาหารไทยประเภท
อาหารคาว และ อาหารหวาน  

2. สาขาวชิาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาใหบ้ริการสปา 
วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ และศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นองค์กรรับรองดีเด่น

ของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) และไดรั้บมอบโล่เกียรติคุณจากสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)ใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพท่ีมีผลงานดีเด่นในปี 2561 

จากปณิธานและวิสัยทศัน์ของวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นสากล วิทยาลัยฯได้มีการลงนามท าความร่วมมือกับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศเพื่อการเปิด
หลกัสูตรร่วมรวมถึงการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

• Le Cordon Bleu, France – หลกัสูตรปริญญาตรีร่วม (หลกัสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาวชิา
ศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ (Professional Culinary Arts Management) 

• Ecole hôtelière de Lausanne, Switzerland – รับรองหลกัสูตรปริญญาตรี (หลกัสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจ
บณัฑิตสาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel & Resort Management)  

• Tsuji Culinary Institute, Japan – เปิดสอนหลกัสูตรการประกอบอาหารญ่ีปุ่นตน้ต ารับ ส าหรับบุคคลทัว่ไป 
และส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี  

• Gamberro Rosso, Italy – ร่วมมือเปิดสอนหลกัสูตรการประกอบอาหารอิตาเล่ียนส าหรับบุคคลทัว่ไป และ
บรรจุเป็นวชิาเลือกส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 

• Aso College Group, Japan – โครงการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและภาษาญ่ีปุ่น ณ เมืองฟูกโูอกะ 
• Ecole de Savignac, France – โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
• Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong – หลกัสูตรระยะสั้นส าหรับผูบ้ริหารดา้นการโรงแรม 

 

นอกจากน้ีวิทยาลยัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมบริการ เพื่อพฒันา
องคค์วามรู้ในดา้นอุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับ (Hospitality) ให้ทนัต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั และน าความรู้
ใหม่ๆเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นวทิยาลยัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน สถาบนัท่ีวทิยาลยัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก อาทิ 

• International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education (ICHRIE) 
• Asia-Pacific Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education (APacCHRIE) 
• International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) 
• World Association of Chefs’ Societies (WACS) 
• Pacific Asia Travel Association (PATA) 
• Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS) 
• Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) 
• Thailand Incentive and Convention Association (TICA) 
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วทิยาลยัฯไดมุ้่งมัน่พฒันางานดา้นวิจยั และไดน้ าผลงานวจิยัท่ีไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ
และหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ช่ือ
ผลงานวา่ “การพฒันาต ารับอาหารไทยตามมาตรฐานของวิทยาลยัดุสิตธานี (The Development of Thai Food 
Recipes in Accordance with Dusit Thani College Standard)” จดัพิมพ์เป็นหนังสือต าราอาหารไทย และ
หนังสือต ารับอาหารไทย-ฮาลาล มาตรฐานวิทยาลยัดุสิตธานี เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนให้เป็นท่ีแพร่หลาย
เป็นการสืบทอดศิลปะการประกอบอาหารไทยให้คงไว้ตลอดไป นอกจากน้ี วารสารวิทยาลยัดุสิตธานีไดผ้่าน
การรับรองคุณภาพของศูนยด์ัชนีการอา้งอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารในกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงมีเน้ือหาและ
รูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานระดบัสากล และไดถู้กคดัเลือกใหเ้ขา้สู่ฐานขอ้มูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 

 ในปี 2561 วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับเชิญจาก International Centre of Excellence in Tourism and 
Hospitality Education (THE-ICE) ให้เป็นเจา้ภาพการจดังานประชุมทางวิชาการและสัมมนาระดบันานาชาติ 
THE-ICE 12th IPoE Forum 2018 ในหัวขอ้ “Creating Advance Learning Experiences” ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การศึกษาในดา้นอุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับและการท่องเท่ียวจากหลายสถาบนัการศึกษาเขา้ร่วม 

 ในดา้นกิจกรรมการแข่งขนัวิทยาลยัฯไดส่้งนกัศึกษาและบุคลากรเขา้ร่วมการแข่งขนัทางดา้นวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมถึงการเป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมกิจกรรมและการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
และไดรั้บรางวลัต่างๆ มากมาย และในปี 2561 ทางวิทยาลยัฯไดรั้บเกียรติจาก Chaîne des Rôtisseurs ให้เป็น
เจา้ภาพจดัการแข่งขนั Thailand National Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition 2018 เพื่อคดัเลือกตวัแทนจาก
ประเทศไทยไปแข่งขันในรอบสุดท้ายท่ี The 2018 International Final of the Jeunes Chefs Rô tisseurs 
Competition 

กว่า 25 ปีของความส าเร็จของวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในสถาบนัการศึกษาดา้น
อุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับ (Hospitality Industry) ชั้นน าท่ีไดรั้บมาตรฐานระดบัสากล ดว้ยหลกัสูตรการ
เรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยท่ี์มีความรู้และประสบการณ์ตรงสาขาและกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ท าให้
วิทยาลยัดุสิตธานีสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถทั้งในทกัษะดา้นการปฏิบติังาน 
การบริหารจดัการ และการมีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานีมีนกัศึกษาทั้งส้ินกวา่ 3,125 คน และได้
ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแลว้ 6,938 คน 

 การตลาดและการแข่งขัน 
การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  

 กลุ่มเป้าหมาย:  

 นกัเรียนระดบัเตรียมอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ   
 ผูป้กครองและอาจารยแ์นะแนวผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจในการศึกษาต่อของนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
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 ศิษยเ์ก่าของโรงเรียนมธัยมศึกษาต่าง  ๆท่ีเป็นนกัศึกษาปัจจุบนัของวทิยาลยัดุสิตธานี (โดยเฉพาะปี 1)   
 กลุ่มผูท้  างานในอุตสาหกรรมการบริการ ส าหรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการท างาน และความกา้วหนา้  
 กลุ่มบริษทัต่าง  ๆส าหรับการอบรมพิเศษดา้นการบริการ ฯลฯ  
กลยุทธ์โดยภาพรวมในระดับฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE) 
1. ท าให้ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานีซ่ึงปัจจุบนัเป็นหน่วยงานในวิทยาลยัดุสิตธานีเป็นศูนยร์วม 

       ทรัพยากรทางการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเป็นเคร่ืองมือในสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจด้าน 
       การศึกษาในอนาคต 

2. ขยายธุรกิจการศึกษาไปต่างประเทศโดยเนน้ไปยงัแถบเอเชียแปซิฟิกเป็นล าดบัแรก โดยพยายาม 
       ใชโ้มเดลของการไปช่วยสร้างและรับรองหลกัสูตรให้สถาบนัทอ้งถ่ินในประเทศนั้นๆ ซ่ึงเป็นโมเดลท่ี 
       ไม่ตอ้งใชก้ารลงทุนมากและเคยท าจนประสบผลส าเร็จมาแลว้กบัสถาบนัการศึกษาชั้นสูงแห่งหน่ึงใน 
       ฟิลิปปินส์ 

3. ผสานความร่วมมือ (Synergistic Cooperation) กบัส่วนธุรกิจโรงแรมอยา่งเขม้แข็งเพื่อการเติบโต  
      โดยการประกบและร่วมใชท้รัพยากรบุคคล การตลาด สถานท่ี และองคค์วามรู้ ทั้งในและต่างประเทศ 

4. สร้างแบรนด์ Dusit Hospitality Education (DHE) ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีแบรนด ์
      โรงแรมดุสิตธานีเป็นท่ีรู้จกัดีอยู่แล้ว โดยสร้างการรับรู้และความน่าเช่ือถือในแบรนด์ DHE ให้มาก 
      ยิง่ข้ึน 

5. สร้างพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์  (Strategic Alliances) กับสถาบันการศึกษาทั้ งในประเทศและ 
      ต่างประเทศ  

ก. กลยุทธ์การขยาย (Expansion Strategy) 
1.1 กลยุทธ์การขยายฐานผลิตภณัฑ์การให้บริการ (Expanded Product Offering) เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย    
  ในปี 2562 วิทยาลยัฯ จะเปิดวิชาการท างานบนเรือส าราญให้เป็นวิชาเลือกในระดบัปริญญาตรี โดย  
  มีวตัถุประสงค์ท่ีจะเปิดเป็นหลกัสูตรปริญญาตรีด้านเรือส าราญ (Cruise Line) อย่างเต็มตวัภายในปี  
  2564 และภายในปี 2565 วิทยาลยัฯจะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีการใช้ส่ือในการเรียนการสอนแบบ 
  ดิจิตอลอย่างกวา้งขวาง โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลจะเร่ิมแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปีการศึกษา  
  2562/63 

1.2 กลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายปริมาณ (Expanded Market Penetration) วิทยาลยัฯ ก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการ
วางแผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่ง
ชดัเจนให้ดีข้ึน ซ่ึงกลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กนกัเรียนมธัยมปลายเพื่อให้เขา้เรียนในระดบัปริญญาตรี กลุ่มท่ี
สองกลุ่มคนท่ีท างานในอุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับ (Hospitailty) ท่ีตอ้งการหาความรู้และทกัษะ
เพิ่มเติม และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนท างานในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีต้องการเปล่ียนงาน เพื่อท่ีจะเพิ่ม
จ านวนผูล้งทะเบียนทั้ งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้ น โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2565 
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นกัศึกษาเขา้ใหม่ในหลกัสูตรปริญญาตรีทั้งหมด (รวมถึงนกัศึกษาเทียบโอนประสบการณ์) จะถึงระดบั 
1,200 คน จากระดบัประมาณ 700 คนในปีปัจจุบนั ทั้งน้ี เน่ืองจากธรรมชาติของธุรกิจการศึกษานั้นตอ้ง
มีการวางแผนการรับนักศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ึงปี แผนการตลาดน้ีจะเร่ิมส่งผลเห็นชัดกับ
นกัศึกษาเขา้ใหม่ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 
 

การขยายในระดับฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE) 
เน้นการขยายธุรกิจศึกษาไปยงัตลาดต่างประเทศ ซ่ึงในระยะแรกจะเน้นตลาดเอเชียและออสเตรเลีย 

นอกจากการเปิดตัวของ Dusit Hospitality Management College ท่ี ฟิ ลิปปินส์แล้ว ในปี 2561 ทาง 
ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานียงัมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกลุ่ม Omega Global เพื่อจดัตั้ ง
สถาบนัการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศศรีลงักา ในปี 2562 อยูใ่นระหวา่งการหาพนัธมิตรท่ีมีศกัยภาพท่ีจะ
ลงทุนในประเทศออสเตรเลีย และใน 3-5 ปีขา้งหน้าทางฝ่ายการศึกษาฯจะเน้นการหาโอกาสในต่างประเทศ
เพิ่มเติม โดยใช้เครือข่ายท่ีมีอยู่และ/หรือพยายามประกบคู่ไปกับการขยายตัวของกลุ่มดุสิตธานีไปใน
ต่างประเทศ โดยเร่ิมจากภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เกาหลี เวียดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและ
สิงคโปร์ ตลอดจนตลาดยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ องักฤษ เยอรมนี เป็นตน้ โดยในการด าเนินการจ าเป็นตอ้ง
เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรในการสร้างทีมงานใหแ้ขง็แกร่งเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

ข. กลยุทธ์การสร้างความสมดุล (Balance Strategy) 
ความสมดุลในระดับวิทยาลัยดุสิตธานี 
ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานีมีช่ือเสียงและความแข็งแกร่งมากในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหารภาคภาษาไทย ช่ือเสียงและความแข็งแกร่งอนัน้ีท าให้ผูส้มคัรเขา้มา
ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนในสาขาวิชาน้ี ทั้งๆท่ีรากฐานของวิทยาลยัฯ และของกลุ่มดุสิตธานีมาจากการโรงแรม 
ศิลปะการประกอบอาหารเป็นเพียงส่วนหน่ึงของธุรกิจการบริการการตอ้นรับ (Hospitality) ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของกลุ่มดุสิตธานีแลว้ วิทยาลยัฯสามารถท่ีจะขยายฐานการเรียนการสอนให้
ครอบคลุมสาขาอ่ืนๆในธุรกิจการบริการการตอ้นรับ (Hospitality) ให้ทัว่ถึงมากกวา่น้ี เช่น การจดัการโรงแรม 
(Hotel Management) การจดัการการท่องเท่ียว (Tourism Management) การจดัการบริการเรือส าราญ (Cruise 
Management) การจดัการงานนิทรรศการและการประชุม (Meetings, Incentives, Conferences, and Events or 
“MICE”) ตลอดจนสาขาวิชานวตักรรมการบริการในธุรกิจการท่องเท่ียว (Service Innovation in Tourism 
Industry) 
 

วทิยาลยัดุสิตธานีก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
สร้างฐานจ านวนนักศึกษาในสาขาวิชาดงักล่าวให้มีทั้งปริมาณและสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงนอกจากผูเ้รียนและ
อุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับจะไดป้ระโยชน์โดยตรงแลว้ วิทยาลยัฯ ก็จะไดป้ระโยชน์จากการกระจายตวั
ของแหล่งรายไดไ้ม่ให้กระจุกตวัอยูแ่ต่สาขาวิชาเดียว และในระยะยาวจะสร้างช่ือเสียงของวิทยาลยัวา่มีความ
แขง็แกร่งในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการการตอ้นรับท่ีครบวงจร  
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วิทยาลยัฯ ตั้งเป้าหมายไวว้่าภายในปี 2565 สัดส่วนของนกัศึกษาเขา้ใหม่ในหลกัสูตรปริญญาตรีระหว่าง
สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร กบั สาขาอ่ืนๆ จะเป็น 65:35 จากสัดส่วน 87:13 ในปี 
2561 

นอกจากน้ี วิทยาลัยฯต้องการจะสร้างความสมดุลระหว่างสัดส่วนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
ภาคภาษาไทย กับ หลกัสูตรนานาชาติ ทั้ งน้ี สืบเน่ืองมาจากเป้าหมายท่ีทางกลุ่มดุสิตธานีวางไวว้่าตอ้งการ
ยกระดบัวิทยาลยัดุสิตธานีให้เป็นวิทยาลยัระดบันานาชาติ (International League) จากสถานะปัจจุบนัท่ีเป็น
วทิยาลยัเฉพาะทางชั้นน าในระดบัประเทศ (Leading Hospitality College in the National League) วิทยาลยัฯจะ
ไม่สามารถจดัอยูใ่นระดบันานาชาติไดโ้ดยปราศจากปริมาณนกัศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติท่ีมากเพียงพอ 

วิทยาลัยฯ ตั้ งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2565 สัดส่วนของนักศึกษาเข้าใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรี 
ภาคภาษาไทย กับ หลักสูตรนานาชาติ จะเป็น 80:20 เทียบกับสัดส่วน 90:10 ในปี 2561 และเน่ืองจาก 
ค่าเล่าเรียนในหลกัสูตรนานาชาติจะประมาณ 2-2.5 เท่าของค่าเล่าเรียนในหลักสูตรไทย ดงันั้นการเปล่ียน
สัดส่วนจ านวนนักเรียนจาก 90:10 เป็น 80:20 จะส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากหลักสูตรไทย : หลักสูตร
นานาชาติเป็นประมาณ 65:35 

ทา้ยสุด วิทยาลยัฯ ยงัตอ้งการจะสร้างความสมดุลในเชิงรายไดร้ะหวา่งหลกัสูตรปริญญาตรี กบั หลกัสูตร
อ่ืนๆ (หลกัสูตรประกาศนียบตัรระยะสั้น+หลกัสูตรปริญญาโท) ใหม้ากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนักระแสการเรียนรู้
ของโลกได้เปล่ียนรูปแบบไป องค์กรมีความจ าเป็นให้บุคคลากรเข้ารับการอบรมทกัษะและความรู้ใหม่ๆ
ตลอดเวลา ส่วนการเปล่ียนแปลงแบบเฉียบพลนั (Disruption) ในหลายอุตสาหกรรมท าใหลู้กจา้ง/พนกังานอาจ
ตอ้งเปล่ียนงานตลอดจนเปล่ียนอุตสาหกรรมส าหรับการหางานใหม่ ท าใหต้ลาดมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนส าหรับ
หลักสูตรระยะสั้ นเพื่อสร้างทักษะใหม่ (Re-skilling) หรือยกระดับทักษะเดิม (Up-skilling) ตลอดจน 
ความต้องการในการยกระดับทักษะและความรู้ในเชิงบริหาร ซ่ึงสามารถท าได้ผ่านหลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ (MBA) ท่ีมีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายของทางวิทยาลยัฯซ่ึงคือ
คนท่ีท างานมาแลว้ระดบัหน่ึงและตอ้งการท างานพร้อมกบัการเรียน หรือผา่นหลกัสูตรระยะสั้น Mini-MBA ท่ี
ใชเ้วลาไม่มากนกั จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีวทิยาลยัฯจะขยายการเรียนการสอนเขา้สู่ตลาดน้ีใหม้ากข้ึน 
 

ปัจจุบนัแหล่งรายได้ของวิทยาลยัฯ ส่วนใหญ่มาจากหลกัสูตรปริญญาตรี วิทยาลยัฯ จึงตั้งเป้าหมายไวว้่า
ภายในปี 2565 สัดส่วนของรายไดจ้ากหลกัสูตรปริญญาตรี กบั รายไดจ้ากหลกัสูตรระยะสั้น+ปริญญาโท จะ
เป็น 70:30 เม่ือเทียบกบัสัดส่วน 88:12 ในปี 2561 
 

ความสมดุลในระดับฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE) 
เป็นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ของฝ่ายการศึกษาฯท่ีจะขยายฐานธุรกิจการศึกษาออกไปให้กวา้งขวางเพื่อ

เป็นประโยชน์สูงสุดกับคนจ านวนมาก ฝ่ายการศึกษามีแผนการขยายฐานทั้ งในประเทศผ่านการ 
ตั้งสถาบนัศึกษาในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และในต่างประเทศผ่านการร่วมมือกบัหุ้นส่วนต่างๆในประเทศ
นั้นๆ ซ่ึงในเชิงธุรกิจจะเป็นการกระจายความเส่ียงในแหล่งรายได้ไม่ให้กระจุกตัวอยู่เพียงจากวิทยาลัย 
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ดุสิตธานีแต่เพียงแห่งเดียว ความสมดุล (Balance) และความหลายหลาย (Diversification) จึงจะเป็นผลพลอย
ไดท่ี้ตามมาในระยะยาว 

 

ค. กลยุทธ์การสร้างความหลากหลายทางธุรกจิ (Diversification Strategy) 
การสร้างความหลากหลายในระดับวิทยาลัยดุสิตธานี 
เป้าหมายหน่ึงท่ีทางวิทยาลยัฯ ตั้งไวคื้อจะน าความช านาญและประสบการณ์จากทั้งการสอนและจากการ

ปฏิบติัจริงของกลุ่มดุสิตธานีมาใชป้ระโยชน์ต่อสังคมและธุรกิจให้มากท่ีสุด นอกจากการขยายตวัของหลกัสูตร
การฝึกอบรมใหเหลากหลายและตอบสนองต่อความตอ้งการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแลว้ ทาง
วิทยาลยัฯจะต่อยอดธุรกิจเขา้ไปเป็นผูใ้ห้บริการดา้นท่ีปรึกษา (Consulting) ตลอดจนเขา้ไปช่วยจดัตั้งและจดั
องคก์ร (Initial Set-up & Organize) ให้แก่ผูป้ระกอบการในธุรกิจบริการการตอ้นรับรายใหม่ท่ีมีเงินทุนแต่อาจ
ขาดประสบการณ์และความช านาญ  

นอกจากน้ี ทางวิทยาลยัฯ ยงัตอ้งการเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certify Body) บุคลากรในธุรกิจ
ให้กบัองคก์รทั้งในและต่างประเทศ หน่ึงในความพร้อมท่ีทางวิทยาลยัฯมีอยูแ่ลว้คือการเป็นหน่วยงานรับรอง
ความสามารถบุคคลากรตามมาตรฐานอาเซียน (Asean Competency Certify Body) ให้แก่รัฐบาลไทย  
เม่ือมาตรฐานน้ีไดรั้บการประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ 
 

การสร้างความหลากหลายในระดับฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE) 
ในระยะยาวความหลากหลายจะเกิดจากการกระจายตวัของฐานธุรกิจการศึกษาไปยงัหลายประเทศ และ

ข้ึนกบัความสามารถในการใชซ้ ้ าให้เกิดประโยชน์เท่าทว ี(leverage) จากความช านาญและประสบการณ์ท่ีเก่ียว
จากวิทยาลัยดุสิตธานีและศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานี และจากการเรียนรู้ซ่ึงกันและกนัระหว่างหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆและจากหน่วยงานอ่ืน เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจต่อเน่ืองในอนาคต 

สภาพการแข่งขัน 
การท่องเท่ียวจดัเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยก่อให้เกิด

การลงทุน การจา้งงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินมากมาย ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศท่ีมีศกัยภาพ
จ านวนมากจึงไดเ้ปิดหลกัสูตรดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการมากข้ึนเพื่อผลิตก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการแรงงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเท่ียวของประเทศ ในขณะท่ีประเทศไทยเร่ิมกา้วเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอาย ุซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อจ านวนประชากรวยัเรียนท่ีลดลงในอนาคต เป็นผลใหจ้ านวนแรงงานท่ีจะขยายตวัชา้ลง 
และมีจ านวนลดลงในอนาคต ประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียว การแพทย์
และสุขภาพ ทั้งปัจจยับวกและลบดงักล่าว วทิยาลยัจึงตอ้งวางแผนปรับเปล่ียนหลกัสูตร และระบบการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม และจ านวนผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรีท่ีมีแนวโนม้ลดลงดว้ย ซ่ึงคาดวา่การแข่งขนัทางการ
การศึกษาในดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในอนาคตจะทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน วทิยาลยัดุสิตธานียงัตอ้ง
วางแผนในการเพิ่มหลักสูตรด้านการบริการวิชาการให้มากข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
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 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  
ธุรกิจการศึกษา ตอ้งใชค้ณาจารยแ์ละหลกัสูตรการเรียนเป็นหลกั นอกเหนือไปจากการจดัสถานท่ีและจดัหา

อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่นกัเรียน ดว้ยหลกัสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยท่ี์มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ควบคู่ไปกบัความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  ๆทั้งใน
เร่ืองอาคารสถานท่ี อุปกรณ์การเรียนการสอน และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ท าให้วทิยาลยัดุสิตธานีสามารถผลิตบณัฑิตท่ี
เต็มเป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถในทกัษะทั้งทางดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ มีความคิดสร้างสรรค ์
และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อตอบสนองต่อนโยบายพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ตลอดจนความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
2)      โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั) 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

เป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มดุสิตธานี และ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล (Le Cordon Bleu 
International) โดยจดัตั้งเป็นบริษทัร่วมทุนในนาม บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดัตั้งแต่ปี 2550 โดยเปิด
สอนหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในระดบัประกาศนียบตัรและระดบัวุฒิบตัรหลาย
หลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

• หลักสูตรคลาสิคไซเคิล (Classic Cycle Programme) ซ่ึงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร ท่ีเปิดสอนทั้ งวนั
ธรรมดา และหลกัสูตรวนัเสาร์ ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 หลกัสูตรดว้ยกนั 
- การประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine) 
- การประกอบขนมอบฝร่ังเศส (Diplôme de Pâtisserie) 
- การประกอบอาหารคาวและขนมอบฝร่ังเศส (Grand Diplôme) 

• หลกัสูตรวชิาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine Programme)  
• หลกัสูตรการท าขนมปัง (The Art of Bakery)  
• หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ (Wine Studies Course)  
• หลกัสูตรระยะสั้นอีกหลายหลกัสูตร (Culinary Discovery Programme) 
 

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นส่วนหน่ึงในเครือข่ายสถาบนั เลอ กอร์
ดอง เบลอ ทั่วโลก ท่ีมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาความรู้และเทคนิคการท าอาหารฝร่ังเศส 
ตลอดจนพฒันาสูตรใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลก เปิดสอน
ต่อเน่ืองมายาวนาน 123 ปี ปัจจุบนัมีสาขาของโรงเรียนและเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือในสถาบนัการศึกษาต่างๆ
ทั้งหมด 23 แห่งใน 18 ประเทศ 
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เน่ืองจากการปิดส านักงานของกลุ่มดุสิตธานีท่ีหัวถนนสีลมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ตน้ปี 2562 โรงเรียน
สอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จึงไดท้  าการยา้ยสถานท่ีการเรียนการสอนและส านกังานไป
ยงัอาคารเซ็นทาวเวอร์ (Zen Tower) ชั้น 19 ตั้งอยูบ่นเลขท่ี 4, 4/5 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

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

ปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั มีผูส้นใจเขา้เรียนในหลกัสูตรต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยคิดเป็นนักเรียนไทย 
ร้อยละ 70 และนกัเรียนต่างชาติร้อยละ 30  

กลุ่มเป้าหมาย:  

 กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป ครอบครัว และเยาวชน  
 กลุ่มบริษทั องคก์รชั้นน า กลุ่มบริษทัคู่คา้  
 ผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร 
 สถาบนัแนะแนวการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ   
(ข)  สภาพการแข่งขัน  

 ความตอ้งการกลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษาสายงานวิชาชีพ (ปวส.) ทางดา้นอาหาร ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมี
ความตอ้งการบุคลากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน ในภาคธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ แนวโน้มของการ
เติบโตของธุรกิจดังกล่าว น่าจะยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองต่อไปอีก 2-3 ปี ขา้งหน้า หากไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 ผลของโลกาภิวฒัน์ยงัคงสร้างกระแสให้เกิดความสนใจในการศึกษาศิลปะดา้นการท าอาหารอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง 
ยคุอาหารฟิวชัน่ท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก ยิง่ส่งผลให ้เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน 
 ในส่วนของภาวะการตลาดของสถาบนัฝึกอบรมศิลปะการท าอาหารในประเทศไทยนั้น เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต ยงัคงเป็นผูน้ าดา้นสถาบนัสอนการท าอาหารในระดบัแนวหน้า ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไม่มีคู่แข่งขนัท่ีเป็นสถาบนั
ระดบันานาชาติ หรือกิจการร่วมคา้ใดๆ ท่ีน าเสนอหลกัสูตรการเรียนในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ทั้งน้ี ยงัคงตอ้งติดตาม
ความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับนานาชาติท่ีน าเสนอทั้ งหลักสูตร 

การท าอาหารแบบฝร่ังเศสและอาหารไทย ท่ีสะท้อนถึงวฒันธรรมด้านอาหารของทั้งสองประเทศ โดยมีหลกัสูตรและ 
การเรียนการสอนท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับอาจารยเ์ชฟผูส้อนจะคดัเลือกจากประสบการณ์ 
การท างานในระดบัมืออาชีพจากร้านอาหารหา้ดาวทัว่โลก ซ่ึงหากมีประสบการณ์การสอนจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ  

นอกจากน้ี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยงัมีการจดัการอบรมและพฒันาบุคลากรผูส้อนอยา่งมีระบบ ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บ
การคดัเลือกเข้าเป็นอาจารย์เชฟผูส้อนแล้วนั้น จะต้องผ่านการฝึกอบรม และการสังเกตการณ์ในหลักสูตรท่ีเปิด 
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การเรียน การสอนทั้งในรูปแบบการสาธิตการประกอบอาหาร และห้องปฏิบติัการครัว เป็นเวลา 3 เดือน อยา่งไรก็ตาม 
ผูส้อนยงัจ าเป็นตอ้งผา่นการทดสอบภาคปฏิบติัการสอน และการสัมภาษณ์ ก่อนการบรรจุเขา้สอนจริงในหลกัสูตร 

ตามท่ีการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์เชฟผู ้สอนจ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร ดงันั้น อาจารยเ์ชฟผูส้อนทุกท่านจะตอ้งสอบผ่านการวดัผลทาง
ภาษาองักฤษ (TOEIC) ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน 
ภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรักษาระดบั
คุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน ซ่ึงจะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทุก  ๆ3 ปี  

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ
ท าให้อาจารยผ์ูส้อนมีความเจริญกา้วหนา้และศกัยภาพในการสอน ซ่ึงมีการด าเนินงานสนบัสนุนในหลาย ดา้น เช่น การเรียน
ในหลกัสูตรต่างๆ  ภายในโรงเรียน และจากสถาบนัอ่ืน  ๆทั้งทกัษะการท างาน การสอน และภาษาองักฤษ 

 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
3)    Dusit Hospitality Management College (DHMC) 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ในปี  2561 ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานีได้เปิดตัว  Dusit Hospitality Management College (DHMC) ท่ี 

กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ อยา่งไม่เป็นทางการเพื่อทดสอบตลาด (Soft Launch) ภายใตก้ารบริหารงานของ 
Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มดุสิตธานีและกลุ่มธุรกิจ
ทอ้งถ่ินในฟิลิปปินส์ และได้รับนักศึกษารุ่นแรกเขา้มาจ านวน 5 คนซ่ึงการเรียนการสอนยงัใช้สถานท่ีของ 
Dusit Thani Manila จนกวา่ตวัตึกหลกัของวทิยาลยัจะสร้างเสร็จในปี 2562 

Dusit Hospitality Management College (DHMC) จะเปิดรับนักศึกษาหลกัสูตรด้านอุตสาหกรรม
บริการการตอ้นรับในระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรการจดัการบริการการตอ้นรับ (Hospitality Management) และ
หลักสูตรระยะสั้ นทางด้าน ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) การด าเนินธุรกิจโรงแรม (Hotel 
Operations) และหลักสูตรการบริหารการบริการการต้อนรับชั้ นมืออาชีพ (Professional Hospitality 
Management)ในหลากหลายดา้น นอกจากน้ี DHMC ยงัจะเป็นวิทยาลยัแห่งแรกในฟิลิปปินส์ ท่ีจะบูรณาการ
การเรียนการสอนเขา้กบัการบริหารโรงแรมดุสิต ดีทู เดอะฟอร์ท (DusitD2 The Fort) มะนิลา 

 การตลาดและการแข่งขัน  
ปัจจุบันมีโรงเรียนท่ีเปิดสอนหลักสูตรการจัดการโรงแรมเป็นจ านวนหลายแห่งท่ีสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ แต่ Dusit Hospitality Management College จะสร้างความแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืน โดยจะจดัให้มี
หลักสูตรนานาชาติท่ีได้รับการรับรองจากพนัธมิตรท่ีมีเสียงระดบัโลก ได้แก่ École hôtelière de Lausanne 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากน้ี Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. จะร่วมมือกบัสถาบนัชั้นน า
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นานาชาติ Institut Paul Bocuse ซ่ึงเป็นสถาบนัศึกษาดา้นการโรงแรมและท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ
ชั้นสูง เพื่อเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัร  

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ    

หลกัสูตรท่ีจะเปิดสอนมีดงัน้ี  
 หลกัสูตรดา้นอุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับในระดบัปริญญาตรี 
 หลกัสูตรการจดัการบริการการตอ้นรับ (Hospitality Management)  
 หลกัสูตรระยะสั้นทางดา้น ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) การด าเนินธุรกิจ

โรงแรม (Hotel Operations)  
 หลักสูตรการบริหารการบริการการต้อนรับชั้ นมืออาชีพ (Professional Hospitality 

Management)ในหลากหลายดา้น 
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
 
2.2.3     โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Project)   
   ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

  โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม เป็นการร่วมทุนระหวา่ง บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ผา่น
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่ง
ใหม่ อาคารท่ีพกัอาศยั ศูนยก์ารคา้ และอาคารส านกังาน มีมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 36,700 ลา้นบาท โดยโครงการ
ลงทุนน้ีจะตั้งอยูบ่นท่ีดินซ่ึงบริษทัเช่ามาจากส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยข์นาด 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา 
ณ บริเวณหวัมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การเขา้ร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการไดม้าซ่ึงสิทธิการ
เช่าท่ีดิน การก่อสร้างและพฒันาโรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั และ โครงสร้างอาคารศูนยก์ารคา้  
ผา่นบริษทั วมิานสุริยา จ ากดั  

2. การเขา้ร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอาคารศูนยก์ารคา้ผา่นบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
3. การเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาคารส านักงาน ผ่านบริษัท  ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี  

แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั โดยมีบริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท์ จ  ากดั รับโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน
ส าหรับโครงการอาคารส านกังาน มาจากบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั ศาลา
แดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เช่าช่วงท่ีดินต่อจาก บริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์
จ ากดั 
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ในการลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม เป็นการใชพ้ื้นท่ีเช่าเดิมท่ีบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ี
จากส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยไ์ว ้ฉบบัลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2511 ท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 
67.84 ตารางวา มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2516 ซ่ึงครบก าหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2546  และสามารถ
ต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ15 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ ซ่ีงบริษทัไดล้งนามต่อสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมอาคาร
คร้ังท่ี 1 โดยมีระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บนท่ีดิน 18 ไร่ 1 งาน 28.20 ตาราง
วา ซ่ึงต่อมา บริษทัสละสิทธิตามสัญญาเช่าท่ีดินเดิมและสละสิทธิในการต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดินเดิมดงักล่าว เพื่อลงนาม
ในสัญญาเช่าฉบบัใหม่ กบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา 30 ปี ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
2559 บนพื้นท่ี 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา (ท่ีดินเช่าเพิ่มเติมจากเดิม 18 ไร่ 1 งาน 28.20 ตารางวา อีกจ านวน 5 ไร่ 0 งาน 
74.52 ตารางวา ท่ีเคยเป็นท่ีตั้งของอาคารโอลิมเปีย และอาคารไทยประกนัชีวติและตึกแถว 9 หอ้ง) 

 โครงการดงักล่าวถือเป็นการต่อยอดธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั กระจายความเส่ียง  เพิ่มศกัยภาพในการ
แข่งขนั และยงัช่วยเสริมสร้างดุสิตธานีให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน เน่ืองจากโครงการแห่งน้ี มีจุดเด่นอยู่ท่ีการด ารงรักษา
เอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย และยงัเป็นการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีอยา่งเต็มศกัยภาพ สามารถเอ้ือประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียว
และประชาชนผูม้าเยือนทัว่ไป เน่ืองจากพื้นท่ีตรงน้ีเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองอย่างแทจ้ริง เป็นทั้งจุดศูนยก์ลางทาง
ธุรกิจและจุดศูนยก์ลางท่ีเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชนหลกัของกรุงเทพฯ ทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 
เป็นย่านของท่ีพกัอาศยัของผูมี้รายได้ระดับบน ตลอดจนอยู่ตรงข้ามกับสวนลุมพินี พื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ของ
กรุงเทพฯ ซ่ึงบริษทัมัน่ใจวา่โครงการน้ีจะกลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เหมือนท่ีโรงแรมดุสิตธานีเคยได้
สร้างประวติัศาสตร์เอาไวเ้ม่ือ 49 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงจะช่วยสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัแบรนดดุ์สิต  

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้เปิดให้บริการจนถึงวนัท่ี 5 มกราคม 2562 ตามแผนท่ีวางไว ้ ซ่ึงโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสมไดด้ าเนินการร้ือถอนอาคารส านกังานและอาคารพาณิชยท่ี์อยูบ่นพื้นท่ีประมาณ 5 
ไร่ เพิ่มเติม เรียบร้อยแลว้ ในล าดบัต่อไป บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จะเร่ิมด าเนินการร้ือถอนโรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในเดือนเมษายน 2562 เพื่อท่ีจะพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ทั้งน้ีจะเร่ิมเปิดตวั
โครงการและขายห้องพกัในส่วนของอาคารท่ีพกัอาศยั (Residence) ในปี 2562 จึงท าให้ไม่สามารถลงรายละเอียดใน
ส่วนของข้อมูลการตลาดและการแข่งขัน การน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ การจัดท ารายงานผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลความคืบหนา้ของงานท่ียงัไม่ส่งมอบในปีน้ีได ้   

ในการน้ี บริษทัคาดวา่จะเปิดด าเนินการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่และศูนยก์ารคา้ในปี 2566 และเปิด
อาคารส านกังานและอาคารท่ีพกัอาศยัในปี 2567   

2.2.4 ธุรกจิอาหาร 
1) บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  
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จากความตั้งใจท่ีจะสร้างธุรกิจใหม่ให้กบักลุ่มดุสิตธานีเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงออกจากธุรกิจ
โรงแรม และเป็นการเพิ่มช่องทางในการท าธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ 
บริษทั ดุสิต ฟู้ ดส์ จ  ากดั จึงไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือ 5 มีนาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 713 ล้านบาท ซ่ึงจะใช้เป็น
บริษทัแม่ในการลงทุนในธุรกิจอาหารต่างๆ 

การลงทุนท่ีผา่นมา  
ในปี 2561 ได้ลงทุนในบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์  จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทผู ้ผลิตและ 

จดัจ าหน่ายอาหารนานาชาติ ในประเทศไทย  
ในปี 2561 ได้ก่อตั้ง บริษัท ดุสิตกูร์เมต์ จ  ากัด โดยมี บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ  ากัด  

ถือหุน้ร้อยละ 10 เพื่อเป็นบริษทัในการสร้างแบรนด์ Food Retail ของดุสิต  
ในปี 2562 ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 51 ในบริษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการเคเทอร่ิง

ใหก้บัโรงอาหารของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย  
    กลยทุธ์ในการลงทุน 

 ธุรกิจอาหารท่ีเป็นไปในแนวทาง  Thailand and Asia to The World การน าประเทศไทย  
ความเป็นไทย ความเป็นเอเซีย ไปสู่โลก ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัจุดยืนของโรงแรมดุสิต
ธานีท่ีน าความเป็นไทยและบริการแบบไทยไปสู่โลก 

 ธุรกิจท่ีอยูใ่นพื้นท่ีของ Be Natural, Be Healthy, Be Organic, Support Local Communityกล่าวคือ 
สินคา้จากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพท่ีดี ปลอดสารพิษ และสนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ิน  

 ธุรกิจอาหารท่ีมีโอกาสในการเติบโตสูง 
ธุรกิจอาหารท่ีมีความเช่ือมโยงและสนบัสนุนแก่กนัและกนักบัธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการศึกษา
ของกลุ่มดุสิตในปัจจุบนั 

 การตลาดและการแข่งขัน 
 การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
    กลยุทธ์ในการลงทุน 

 ธุรกิจอาหารท่ีเป็นไปในแนวทาง  Thailand and Asia to The World การน าประเทศไทย ความ
เป็นไทย ความเป็นเอเซีย ไปสู่โลก ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัจุดยืนของโรงแรมดุสิตธานี
ท่ีน าความเป็นไทยและบริการแบบไทยไปสู่โลก 

 ธุ ร กิ จ ท่ี อ ยู่ ใ น พื้ น ท่ี ข อ ง  Be Natural, Be Healthy, Be Organic, Support Local Community 
กล่าวคือ สินคา้จากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพท่ีดี ปลอดสารพิษ และสนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ิน  

 ธุรกิจอาหารท่ีมีโอกาสในการเติบโตสูง 
 ธุรกิจอาหารท่ีมีความเช่ือมโยงและสนบัสนุนแก่กนัและกนักบัธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการศึกษา

ของกลุ่มดุสิตในปัจจุบนั 
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 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
 
 

2) บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต จดัหา และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ มีสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของตนเองท่ีมีการจดั
จ าหน่ายในประเทศต่างๆ พร้อมทั้งรับผลิตให้ผูอ่ื้นในรูปแบบของ Private label and Co Packing  จากโรงงาน
เล็กๆ ท่ีเร่ิมกิจการในปี 2534 ได้พฒันาธุรกิจบนพื้นฐานของความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้คุณภาพในราคาท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้าย จนกลายมาเป็นโรงงานใน จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมียอด
รายรับกว่าพนัล้านบาทต่อปี มีพื้นท่ี 10,000 ตารางเมตร มีคนงานกว่า 500 คน  ผลิตสินค้ามากกว่า 1,100 
รายการ (SKU’s) ใน 7 กลุ่มตลาด ส่งออกไปยงั 25 ประเทศ 
  กลุ่มธุรกจิ 

 Private Label รับผลิตสินคา้ใหแ้ก่ Retailer  
 Co Packing รับผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดลู์กคา้ 
 Signature Brands สินคา้ท่ีจ  าหน่ายภายใตแ้บรนดท่ี์บริษ ทฯเป็นเจา้ของ 

 

      การตลาดและการแข่งขัน 

(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มคนต่างชาติท่ีช่ืนชอบอาหารเอเซีย คนเอเซียท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศตะวนัตก กลุ่มผูป้ระกอบการอาหาร
ท่ีมีแบรนด์เป็นของตวัเองท่ีตอ้งการหาผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ กลุ่มบริษทัคา้ปลีกท่ีตอ้งการผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนด์
ของหา้ง 
 

  กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
 สร้างความแขง็แรงใหก้บัแบรนดสิ์นคา้ท่ีบริษทัฯเป็นเจา้ของ  

 ท าการ Refresh และ Relaunch สินค้าภายใต้แบรนด์ท่ีมีอยู่ในประเทศต่างๆ รวมทั้ งประเทศไทย เพิ่ม
จ านวนประเทศท่ีสินคา้จากบริษทัฯไดเ้ขา้ไปจ าหน่าย 

 Clean Label  
 เขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดลในการจดัหาแหล่งวตัถุดิบและท าการ
ตรวจสอบและบริหารจดัการร่วมกบัเกษตรกร เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบท่ีปลอดสารพิษ 
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 เพิ่มศกัยภาพการผลิต 
 พฒันาพื้นท่ีและศกัยภาพการผลิตใหไ้ด ้BRC A+ และ Organic 

 Better for you, Plant Base Protein  
 พฒันาเขา้ไปสู่หมวดหมู่น้ีซ่ึงมีการเติบโตสูงท่ีสุด 

(ข)   สภาพการแข่งขัน 
   แนวโน้มอุตสาหรรม  
 อุตสาหกรรมอาหารส่งออกของไทยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในหมวดของ ส่ิงปรุงรสอาหาร 
ในปี 2560 มีการเติบโตร้อยละ 6.77 ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มซอสและกลุ่มเคร่ืองแกงมีการเติบโตมากกว่าร้อยละ10 
ตลาดส่งออกหลกัของส่ิงปรุงรสอาหาร 5 อนัดับแรก คือ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และ 
สหราชอาณาจกัร โดยปัจจยัหลกัท่ีท าให้อุตสาหกรรมการส่งออกส่ิงปรุงรสอาหารของประเทศไทยมีการ
เติบโตนั้น มาจากกระแสความนิยมบริโภคอาหารไทยในกลุ่มชาวต่างชาติ อนัเน่ืองมาจากความโดดเด่นในดา้น
รสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และการใช้วตัถุดิบท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารไทย ปริมาณวตัถุดิบมีเพียงพอ
และมีคุณภาพดี มีทกัษะความช านาญของผูผ้ลิต มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และราคาแข่งขนัได ้ประกอบกบัการท่ี
อุตสาหกรรมน้ี เป็นอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมจากทางภาครัฐ โดยได้มีการจัดท าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ 20 ปี ภายใตว้ิสัยทศัน์ "ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลก" โดยมี
เป้าหมายในการเป็นประเทศผูส่้งออกสินคา้อาหารติดอนัดบั TOP 5 ในปี 2579 โดยการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวและการแข่งขันของผูป้ระกอบการอาหารไทย การจัดระบบการพัฒนาปัจจัยเอ้ือต่อการ
ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นครัวของโลก และการพฒันาตลาดอุตสาหกรรมอาหารอนาคต และ
ช่องทางการค้าในเวทีสากลเพื่อให้ผูป้ระกอบการมีโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดทั้ งในและต่างประเทศ 
ตลอดจนมีการเช่ือมโยงวตัถุดิบดว้ยห่วงโซ่อาหารโลก (Global Connect) ผา่นกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ (1) 
World Food Expo (2) Window of Thai Food (3) National and Regional Food Festival และ (4) Virtual market 
เพื่อสร้างช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้ในระบบดิจิทลั และสร้างการรับรู้ถึง Positioning ของอาหารไทยบนเวทีโลก  
การแข่งขนัจากผูป้ระกอบการในประเทศ ผูบ้ริหารของบริษทัประเมินว่า ผูป้ระกอบการในประเทศส่วนใหญ่
มกัมีการผลิตสินคา้ท่ีไม่หลากหลาย โดยมกัเน้นท่ีการผลิตสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะและเป็น
การผลิตสินคา้แบบมุ่งเนน้รสชาติดั้งเดิมของเคร่ืองปรุงรสไทย  
การแข่งขนัจากผูป้ระกอบการในต่างประเทศ คู่แข่งท่ีส าคญัของบริษทัในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรส
และเคร่ืองประกอบอาหารจากต่างประเทศ ได้แก่ ผูป้ระกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย  
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 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ผลิตภณัฑ ์
 Recipe Mixes อาหารสูตรผสม เช่น Spring roll fish sauce, Crab paste with soya bean oil, Pad Thai 

sauce 

 Seasoning ซอสปรุงรส เช่น Satay sauce, Sriracha sauce, Oyster sauce 

 Ready to Eat Meals อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค เช่น Jasmine Rice with red curry sauce, Hokkien 
nooldes Kung Pao sauce, Udon noodle 

 Beverages เคร่ืองด่ืม เช่น Instant Green Tea, Aloe Vera drink with honey 

 Others อ่ืนๆ เช่น Sushi giner, Yanang leaves extract 
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
       -ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
 

3)  บริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จ ากดั  
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

 เป็นบริษัทท าการตลาด สร้างแบรนด์ Food Retail ของดุสิต โดยจะผลิตสินค้าท่ี บริษัท เอ็นอาร์ 
อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั แลว้จดัจ าหน่ายสินคา้ในตลาดโลก นอกจากสินคา้ส าหรับตลาดผูบ้ริโภคแลว้ ยงัจะ
ผลิตสินคา้ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร โดยเร่ิมจากการจ าหน่ายให้แก่โรงแรมในเครือดุสิตธานี โดย 
แบรนด์ท่ีสร้างจะตอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนักบัแบรนด์ โรงแรมดุสิตธานี และอยูภ่ายใตก้ลยุทธ์ Thailand and 
Asia to The World และเป็น Platform ในการสนับสนุนการเกษตรและธุรกิจขนาดเล็กของชุมชนในประเทศ
ไทย โดยวางเป้าว่าจะเร่ิมเข้าสู่ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดแรก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง 
Leading Consumer (Specialty) Food Retail Brand from Thailand แบรนดสิ์นคา้อาหาร (Specialty) ระดบัโลกของ
คนไทย 

   การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บ ริโภคท่ี ช่ืนชอบอาหารไทยและอาหารเอเซีย ผู ้ท่ี ให้ความส าคัญกับ  Authenticity, 
Sustainability, Quality, Fair Trade.  

 เจา้ของร้านอาหารและผูป้ระกอบอาชีพ chef หรือ cook   
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 กลยุทธ์ 
 สร้างเป็น Platform ท่ีสามารถใช้ในการสนับสนุนชุมชนผูผ้ลิตขนาดเล็กในต่างจงัหวดัของ

ไทย โดยให้ความส าคญัเร่ืองการปลอดสารพิษ การคา้ขายท่ีเป็นธรรม การสามารถระบุท่ีมาท่ี
ไปได ้ 

 ท างานร่วมกับภาครัฐ สถาบัน องค์กร ในการพฒันาแหล่งผลิตวตัถุดิบ พฒันาผลิตภณัฑ์
พฒันากระบวนการผลิต และการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

 ร่วมกบัธุรกิจการศึกษาของเครือดุสิตในการน าสินคา้เขา้ไปใช้ในการเรียนการสอน หรือใช้
ศกัยภาพของสถาบนัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมทั้งน าบุคลากรมาเสริมในการน าความรู้
ความเขา้ใจในการประกอบและรับประทานอาหารไทยไปสู่ชาวตะวนัตก 

 พฒันาแบรนดสิ์นคา้เพื่อน าออกสู่ตลาดโลก โดยจะเร่ิมท่ีตลาดสหรัฐอเมริกา  
 แบรนดอ์าหารไทย – มีสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั แต่จะสร้างความแตกต่างโดยมี Chef ท่ีเป็น

ท่ียอมรับท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่า มีรสชาดท่ีเป็นของแท้ เป็นธรรมชาติ ท าจาก
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ Handmade product มุ่งเน้นตลาดร้านอาหารในช่วงเร่ิมตน้ของการออก
ตลาด 
 แบรนด์อาหารเอเซีย – เพื่อให้ครอบคลุมตลาดมากข้ึน สร้างเมนูอาหารใหม่ใน

ลกัษณะของ Fusion foods ให้ทนัสมยั อร่อย สะอาด เพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งเช่ือมต่อกบัชุมชน
ในประเทศต่างๆท่ี  โรงแรมในเครือดุสิตตั้ งอยู่ เพื่อสามารถน าว ัตถุดิบคุณภาพ หรือ 
สูตรอาหารท่ีอร่อยมาใชแ้ละสร้างส่ิงท่ีดีใหก้บัชุมชนนั้นๆ  

 อาศยัการบริโภคของโรงแรมในเครือดุสิต และธุรกิจ Catering เป็นฐานในการใชสิ้นคา้ รับฟัง
ความคิดเห็นของสินคา้ เพื่อน ามาพฒันาต่อไป รวมทั้งใช้เป็นจุดจดัจ าหน่ายสินคา้ ในทาง
กลับกัน ใช้สินค้าจากธุรกิจน้ีในการสร้างมาตรฐานให้กับรสชาดอาหาร และสร้างความ 
แปลกใหม่และเพื่มมูลค่าใหก้บัร้านอาหารของโรงแรมและธุรกิจ Catering  

 (ข)  สภาพการแข่งขัน 
แนวโน้มและสภาวะตลาด 

Specialty Foods เป็น market segment ท่ีมีการเติบโตสูง ซ่ึงสามารถระบุอยูใ่น 4 หมวดคือ 
 Health and wellness: organic, natural, fortified, free-from, functional foods  
 Indulgence: foods eaten for pleasure (vs. health or necessity)  
 Ready-to-eat (RTE): fully or partially  prepared and hand-held foods (includes snacks)  
 Ethnic: foods with non-western origin  (includes ingredients, species, sauces, RTE) 
ซ่ึงในหมวดสุดทา้ย Ethnic food หรืออาหารชาติพนัธ์ุคือหมวดท่ีอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองแกง  

เคร่ืองปรุงรส ซอส น ้ าพริก ฯลฯ อยูใ่นหมวดนั้น เม่ือ 15 ปีก่อน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีป
ยโุรป Ethnic Food จะมีจ าหน่ายอยูต่ามร้านขายของเฉพาะทาง เช่น ร้านขายของจีน ร้านขายของเอเซีย ร้านขาย
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ของไทย ท่ีมกัจะมีอยู่ตาม China town ของเมืองต่างๆ โดยสินค้าท่ีจดัจ าหน่ายอยู่ก็จะเป็นสินค้ายี่ห้อและ
รูปแบบเดียวกนักบัท่ีจ  าหน่ายในประเทศนั้นๆ โดยผูน้ าเขา้ซ้ือสินคา้เหล่านั้นมาแลว้มาติดฉลากแปลภาษาตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดนั้นๆ ซ่ึงสินค้าเหล่าน้ีเรียกว่า off-shelf หลังจากนั้นก็เร่ิมมีพื้นท่ีส าหรับสินค้า Ethnic 
Foods เกิดข้ึนใน Supermarket หลักๆของเมืองต่างๆ ส าหรับการบริโภคของคนในเมืองนั้ น ซ่ึงถือว่าเป็น 
Mainstream supermarket สินค้าก็เร่ิมจาก off-shelf ท่ีมีตาม China Town (เช่น แม่ศรี แม่ประนอม ศรีราชา
พานิช) แล้วก็เร่ิมพฒันาจนพื้นท่ีดังกล่าวได้ขยายออกมากข้ึนและมีการแข่งขั้นสูงข้ึน โดยสินค้ามีความ
หลากหลาย มีคุณภาพ มีการออกแบบท่ีสวยงามและมีจุดขายต่างๆท่ีแตกต่างกันไป (เช่น Blue Elephant,  
De Siam, Thai Kitchen, Taste of Thai, Annie Chun) ซ่ึงหากต้องการให้แบรนด์สินค้าของเราอยู่รอดได้นั้ น
จะตอ้งมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพ แตกต่าง เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีคนอ่ืนไม่มี และมีการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในเร่ือง
การตลาด 

    การแข่งขัน 
 อาหารเอเซีย – ในอเมริกาเป็นการแข่งขนัของแบรนด์ต่างๆของบริษทัตะวนัตกเช่น Simply Asia, Annie 
Chun, Blue Dragon ส่วนในยุโรปจะเป็นแบรนด์ท่ีท่ีมีตลาดของประเทศของตนเป็นตลาดหลกั เช่น Asian Suzi 
Wan (France), Santa Maria (Scandinavia), Pataks and Sharwoods (UK) โดยสินค้าจะเป็นสินค้าท่ีได้ปรับ
รสชาติใหเ้ขา้กบัชาวตะวนัตก 
 อาหารไทย – ถึงแมจ้ะเห็นผูแ้ข่งขนัมากมายในประเทศไทย ทุกโรงงานก็มีแบรนด์ของตนรวมทั้งผลิตให้
แบรนด์อ่ืนๆ แต่ในสหรัฐอเมริกามีเพียง 2 แบรนด์ท่ีมีการวางจ าหน่ายทัว่ประเทศคือ Thai Kitchen และ Taste 
of Thai ผูผ้ลิตจ านวนมากมีสินคา้ประเภทเดียวกนัท่ีไม่ไดส้ร้างความแตกต่างอยา่งแทจ้ริง การตดัราคาก็จะเป็น
ส่ิงท่ีตามมา โดยเฉพาะ Store Brand คือแบรนด์ของห้างขายปลีกขนาดใหญ่ท่ีสามารถขายในราคาท่ีต ่ากวา่ทุก
คนได ้ 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
          -ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
 

4) บริษัท เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั  
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

ก่อตั้งในปี 2546 ประกอบธุรกิจให้บริการจดัอาหาร(Catering) ให้กบัโรงอาหารของโรงเรียนต่างๆท่ีมี
ช่ือเสียงทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะปรุง และบริการอาหารท่ีมี
รสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการให้กบันกัเรียนทุกคน ปัจจุบนับริษทัไดข้ยายธุรกิจไปทัว่ประเทศไทย โดยมี
โรงเรียนท่ีให้บริการภายใตส้ัญญาระยะยาว 34 โรงเรียน ในประเทศไทย ประกอบไปดว้ยโรงเรียนนานาชาติ
ชั้ น น า ต่ างๆ  เช่ น  International School of Bangkok (ISB), Harrow School, Rugby School, Bangkok Prep,  
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St. Andrew, Brighton, etc. และภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้เข้าสู่ประเทศกัมพูชาในปี 2558 กับ
โรงเรียน International School of Phanom Phen เข้าสู่ประเทศเวียดนามในปี 2560 กับ 3 โรงเรียนนานาชาติ 
ชั้นน า ปัจจุบนับริษทัมีพนกังานท่ีไปประจ าตามโรงเรียนต่างกวา่ 400 คน ลว้นแลว้แต่เป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่าท่ี
พร้อมจะส่งมอบบริการอนัเป็นเลิศ ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริหารและผูป้กครองจากโรงเรียนต่างๆ 
การท่ีดุสิตเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ บริษทัจะมีศกัยภาพสูงข้ึนในการขยายธุรกิจของตนไปในประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีโรงแรมในเครือดุสิตเปิดท าการอยู่ รวมทั้ งการขยายเข้าสู่ตลาดกลุ่มใหม่ๆ เช่น  
การใหบ้ริการจดัเล้ียงในโรงพยาบาล และในแท่นขดุเจาะน ้ามนั  

 

การตลาดและการแข่งขัน 

(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
วเิคราะห์การเติบโตของตลาด 

 กลุ่มคนต่างชาติท่ีช่ืนชมตลาดโรงเรียนนานาชาติของไทยยงัคงเติบโตทั้ งในเชิงปริมาณนักเรียนต่อ
โรงเรียนหรือปริมาณโรงเรียนท่ีเปิดใหม่ แต่ระดบัการเติบโตคงจะไม่สูงเท่ากบัเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ ตลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได้ในอนาคต คือโรงเรียนไทย โรงเรียนไทยท่ีค่อยๆเพิ่มคุณภาพ ราคา และมาตรฐาน จะเร่ิมเห็น
ความส าคญัของผูใ้หบ้ริการอาหาร รวมทั้งการท่ี outsource ออกก็จะท าใหภ้าระงานลดลง สามารถมุ่งเนน้ไปใน
เร่ืองการเรียนการสอนเป็นหลกั 
  กลยุทธ์ธุรกจิ  
 ในประเทศไทย ECC ก าลงัให้บริการโรงเรียน 34 แห่ง ซ่ึงมีโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงอยู่หลายโรงเรียน อาทิ
เช่น International School Bangkok (ISB), Harrow International School, Rugby School Thailand,  
St. Andrew ซ่ึงการให้บริการท่ีดีในโรงเรียนเหล่าน้ีเป็นฐานท่ีดีท่ีท าให้ ECC สามารถขยายกิจการออกไปใน
โรงเรียนอ่ืนๆ กลยุทธ์ส าคญัท่ีบริษทัให้ค  าปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้างครัวและห้องอาหารรวมทั้งการ
ยินดีเป็นผู ้ลงทุนอุปกรณ์ภายในห้องครัวทั้ งหมด เพื่อแลกกับการมีสัญญาระยะเวลา 5 ปี  ธุรกิจของ 
ECC ก็จะเติบโตไปพร้อมกบัธุรกิจของโรงเรียน การตั้งใจให้บริการท่ีดีและร่วมงานกบัฝ่ังผูบ้ริหารโรงเรียนก็
จะท าให้เกิดความเช่ือใจกนัข้ึน เม่ือผูบ้ริหารโรงเรียนมีการโยกยา้ยไปเติบโตในโรงเรียนอ่ืนๆในประเทศอ่ืนๆ 
หากมีโอกาสก็จะติดต่อให ้ECC ตามไปใหบ้ริการ  
 จากเหตุผลดงักล่าว ECC ไดข้ยายธุรกิจออกไปสู่ภูมิภาค ไปยงัเวยีดนามและกมัพูชา โดยโรงเรียนท่ีไดเ้ขา้
ไปนั้น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ซ่ึงสามารถเป็น Flagship School ให้กบัธุรกิจของ ECC ในประเทศนั้นๆ ECC 
ได้ยื่นข้อเสนอไปยังโรงเรียนแห่งหน่ึงในเมือง Jahor Bharu หากสามารถเข้าไปได้ และเรียนรู้เร่ือง
ตลาดแรงงานและสร้างทีมท่ีนัน่ได ้นอกจากน้ี ECC มีโอกาสขยายธุรกิจเขา้สู่ประเทศสิงคโ์ปร์ ซ่ึงเป็นตลาดท่ี
ใหญ่เน่ืองจากทั้งโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนรัฐ โรงเรียนท้องถ่ิน ล้วน outsource ให้กับบริษทัให้บริการ
อาหารทั้งหมด ไม่มีใครท าเอง และเป็นตลาดของ Compass และ Sodexo ซ่ึงบริษทัฯคิดวา่สามารถเขา้ไปเจาะ
ตลาดได ้   
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(ข)   สภาพการแข่งขัน 
   แนวโน้มอุตสาหรรม  
 ECC ถือไดว้า่เป็นผูน้ าในการให้บริการจดัอาหารส าหรับตลาดโรงเรียนในประเทศไทย ส าหรับธุรกิจการ
ให้บริการจัดอาหารนั้ น ผู ้ประกอบการรายใหญ่ของโลกท่ีเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คือ 
Compass และ Sodexo ทั้งสองบริษทัใหญ่ยงัไม่เขา้เจาะตลาดโรงเรียนในประเทศไทย อาจเป็นเพราะขนาดทาง
ธุรกิจ เลยมุ่งเนน้ไปท่ี โรงพยาบาล แท่นขดุน ้ามนั และสายการบิน  
 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยไดมี้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองมาตลอด ซ่ึงในปัจจุบนัคนไทยก็นิยมท่ีจะ
ส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการท่ีจะด าเนินการบริหาร
จดัการเร่ืองการบริการอาหารเอง เน่ืองจากมีความยุง่ยาก มีเร่ืองขอ้ก าหนด Food Safety จ านวนมาก และเป็น
ประเด็นท่ีผูป้กครองและเด็กแต่ละคนมีความเขา้ใจและความตอ้งการท่ีแตกต่าง กอปรกบัในหลายๆโอกาสท่ีมี
งานหรือกิจกรรมการแข่งขนัระหว่างโรงเรียน จ านวนผูรั้บประทานในวนันั้นๆจะเพิ่มข้ึนมาก จึงเลือกท่ีจะ 
Outsource ออกให้ผูใ้ห้บริการท า ส่วนผูบ้ริหารและฝ่ังการศึกษาก็จะมุ่งเน้นเร่ืองการศึกษาเป็นหลกั แต่ยงัคงมี
บางโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ียงัคงท าเอง (Bangkok Pattana) หรือใชน้โยบายให้ร้านคา้ (Ruamrudee International 
School) มาเช่าพื้นท่ีขายอาหารให้แก่นกัเรียน ซ่ึงรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีโรงเรียนไทยด าเนินการอยู ่บริษทัฯมี
ลูกคา้ท่ีเป็นโรงเรียนไทยเพียงโรงเรียนเดียวคือโรงเรียนอ านวยศิลป์ 
 ถึงแมจ้ะไม่มีการแข่งขนัจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ แต่ก็มีการแข่งขนัจากผูป้ระกอบการขนาดกลางท่ี
สามารถเขา้สู่โรงเรียนบางโรงเรียนได ้นอกจากนั้นคู่แข่งท่ีอาจเกิดข้ึนก็คือการท่ีเจา้ของโรงเรียนจะตดัสินใจตั้ง
บริษทัฯมารับงานใหบ้ริการอาหารของโรงเรียนตนเอง   

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
          -ไม่มี- 
   งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

                                 -ไม่มี- 
 

2.2.5 ธุรกจิอืน่  ๆ
1) บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์้ รีท จ ากดั 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

 บริษทัด าเนินธุรกิจบริหารและจดัการกองทรัสต ์ปัจจุบนับริษทัเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี โดยรายได้หลกัของบริษทัมาจากค่าธรรมเนียมในการบริหาร
จดัการกองทรัสต ์และค่าธรรมเนียมในการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์

 อน่ึง ปัจจุบนัทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี มีการเขา้ลงทุนในโครงการ
โรงแรมดงัน้ี 
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- โรงแรมดุ สิตธานี  ลากู น่ า ภู เก็ต ตั้ งอยู่ ท่ี อ  าเภอถลาง จังหวัดภู เก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบ 
ไทยร่วมสมยัมีห้องพกัจ านวน 225 ห้อง ให้บริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดั
งานส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัในโรงแรม 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้ งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัทั้งส้ิน 130 ห้อง
ภายใตบ้รรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นไทย  

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบ 
รีสอร์ท มีห้องพักจ านวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและ 
การจดังานส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัในโรงแรม และแขกทัว่ไป 

 

2) สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) 
ธุรกิจสปา อยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั มหาชน โดยด าเนินกิจการดา้นสปาเพื่อสุขภาพ 

เปิดด าเนินการในประเทศไทยจ านวน 3 แห่ง และในต่างประเทศจ านวน 7 แห่งดงัน้ี 
ธุรกิจสปาในประเทศไทยมีจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่  

1. เทวารัณย ์สปา พทัยา โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
2. เทวารัณย ์สปา หวัหิน โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
3. เทวารัณย ์สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ธุรกิจสปาในต่างประเทศมีจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่  
1. เทวารัณย ์สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา  
2. เทวารัณย ์สปา มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
3. เทวารัณย ์สปา ไนโรบีโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี  
4. เทวารัณย ์สปา กวม โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท 
5. เทวารัณย ์สปา ไคโร โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร  
6. เทวารัณย ์สปา ฉงฮัว่ โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด ์สปา ฉงฮัว่ กวางโจว  
7. เทวารัณย ์สปา ตงไถ โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู 
    ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ในดา้นผลิตภณัฑ ์เทวารัณยส์ปา มุ่งเนน้การกลบัคืนสู่ธรรมชาติ จึงไดค้ดัสรรสมุนไพรและน ้ ามนัหอมระเหย
หลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์เช่น น ้ ามนันวด แชมพู สบู่  
เจลอาบน ้ าและครีมบ ารุงผวิ โดยเนน้ความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารกนั
เสีย และ ซีลิโคน เป็นตน้ จึงมีความอ่อนโยน และไม่ท าให้เกิดอาการแพห้รือระคายเคือง ในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ส่วนผสมของพืชสมุนไพร เทวารัณย์สปาได้คัดสรรพืชสมุนไพรท่ีปลูกในแบบออร์แกนิคให้มากท่ีสุด โดยมี
วตัถุประสงค์หลกัคือการไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก รวมถึงกระบวนการผลิต
ทั้งหมด  
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นอกจากน้ีเทวารัณย ์สปายงัไดเ้ลือกใช้เวชส าอางท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกจากประเทศฝร่ังเศสอย่าง Algotherm 
มาเป็นส่วนส าคญัในการดูแลผิวหนา้ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นเวชส าอางท่ีมีส่วนผสมหลกัจากทอ้ง
ทะเล มาตั้งแต่ปี 2505 และไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑส์ปายอดเยีย่มจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552  

ส าหรับการบริการ เทวารัณย ์สปา มีพนกังานนวดท่ีมีประสบการณ์และความช านาญคอยใหบ้ริการ ทรีตเมน้ต์
ท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการนวดแบบต่าง  ๆเช่น นวดแบบเทวารัณย ์ซ่ึงเป็นการนวดท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของเทวารัณย ์นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบตะวนัตกและแบบตะวนัออก รวมไป
ถึง ทรีตเม้นต์เพื่อการดูแลสุขภาพผิว เช่น ทรีตเม้นต์เพื่อการท าความสะอาดผิวหน้าอย่างล ้ าลึก การอบไอน ้ าด้วย
สมุนไพรไทย เมนูขดัผิวและการพอกผิว นอกจากน้ียงัมีโปรแกรมสปาต่างๆ ท่ีออกแบบมา เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อน
คลายใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการอยา่งสูงสุด 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
เทวารัณยส์ปาด าเนินกิจการและรับบริหารสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือลูกคา้ท่ีเขา้พกัใน

โรงแรมและลูกคา้ท่ีเห็นความส าคญัในเร่ืองสุขภาพ ในปี 2562 มีการท าการตลาดเนน้ส่ือออนไลน์โดยผา่นเวบ็ไซตข์อง
โรงแรมและของเทวารัณย ์สปาเอง รวมทั้งไลน์แอพพลิเคชัน่ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม  นอกจากน้ียงัมีการโปรโมท 
สปาผา่นส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ  เช่น หนงัสือแนะน าการท่องเท่ียวและนิตยสารไลฟ์สไตลต่์าง ๆ  

(ข)  สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบนัธุรกิจสปาไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากและถือเป็นส่ิงจ าเป็นในโรงแรมโดยเฉพาะระดบัห้าดาว จึง

ท าให้มีสถานประกอบการสปาและจ านวนผูป้ระกอบการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีคู่แข่งเปรียบเทียบในระดบัเดียวกนั 
อาทิเช่น บนัยนัทรี สปา เซ็นทาราสปา แมนดารา สปา อนนัตรา สปา และ ซิกเซน้ส์ สปา เป็นตน้ 

ในเร่ืองของการท าแบรนด์ด้ิง เทวารัณยส์ปามีแนวทางท่ีชดัเจน โดยเป็นผูใ้หบ้ริการสปาเพื่อสุขภาพ 
ระดบั premium  ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นทั้งในเร่ืองของ 

 การตกแต่งสถานท่ีในแบบไทยร่วมสมัยตามแนวคิด อุทยานสวนสวรรค์ ซ่ืงมีท่ีมาจาก
วรรณคดีไตรภูมิพระร่วง  

 การใหบ้ริการลูกคา้แบบไทย ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีไปทัว่โลก 
 เร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละกรรมวธีิในการใหบ้ริการ ในแบบ ‘Back to Basics’ ซ่ึงเนน้ความเป็น

ธรรมชาติ 
 การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์และสินคา้ใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นโดยค านึงถึง เทรนด์ของ 

สปาและไลฟ์สไตล์ของลูกคา้ โดยเนน้ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานระดบัสากล  
นอกจากน้ีเทวารัณยส์ปาได้น ากลยุทธ์ Blue Ocean มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจและการส่งเสริม

การตลาด โดยไม่เนน้การลดราคาเพียงอยา่งเดียว แต่มีการน าเสนอทางเลือกใหม่ๆให้กบัลูกคา้ ซ่ึงหมายถึงการ
พฒันาสินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ือง โดยเราจะค านึงถึงกลุ่มลูกคา้ ความตอ้งการของลูกคา้ ความนิยม รวมถึง
ทิศทางการตลาด ควบคู่ไปกบัการรักษาคอนเซ็ปต ์Back to Basics ของเทวารัณยส์ปา 



                                                  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
 62 
 

โดยทัว่ไปแลว้ กลุ่มเป้าหมายของเทวารัณย ์จะเป็นลูกคา้ระดบั B+ ข้ึนไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
โดยแบ่งเป็นสุภาพสตรีประมาณร้อยละ 60 และสุภาพบุรุษประมาณ 40% ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ของเทวารัณย ์แต่ละ
สาขา จะแตกต่างกนัออกไป เช่น สาขามะนิลา ซ่ึงเป็นสปาในเมือง ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นหญิงชายวยัท างาน ท่ี
ตอ้งการผ่อนคลายในเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั ในขณะท่ีลูกคา้ของเทวารัณยใ์นประเทศไทยในสาขาต่างจงัหวดั 
เช่น เชียงใหม่ พทัยา และหัวหิน จะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีต้องการให้การท าสปาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเติมเต็ม
ช่วงเวลาพกัผอ่นใหส้มบูรณ์ 

ส าหรับปี 2562 น้ี เทวารัณยส์ปายงัคงจดัให้มีการส่งเสริมการขาย รวมถึงทรีตเมน้ตใ์หม่ๆ ส าหรับช่วง
เทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการ Refresh การตลาดให้น่าสนใจอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงภาพรวมของธุรกิจสปาไทย ก็ยงัคง
เป็นท่ียอมรับจากสากลวา่เป็นสปาท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีกระแสการใหค้วามส าคญัต่อการดูแลด
สุขภาพท่ีเพิ่มข้ึน ก็น่าจะเป็นปัจจยัท่ีสร้างโอกาสและกระตุน้ธุรกิจสปาใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

เทวารัณย์สปาได้เตรียมเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 2 สาขาในปี 2562 ท่ีประเทศสิงค์โปร์ ในโรงแรม 
ดุสิตธานี ลากนู่า สิงคโ์ปร์ และท่ีประเทศกาตาร์ ในโรงแรมดุสิต โดฮา โดยทุกสาขาไดจ้ดัใหมี้พนกังานไทยไป
บริหารจดัการตลอดจนดูแลลูกค้าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ไปแสดงศกัยภาพด้านการบริการท่ี 
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ในต่างแดนอีกดว้ย     

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เทวารัณยส์ปาไดเ้ลือกบริษทั ไอ พลสั คิว จ  ากดั ท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์อนัยาวนานในการเป็นผูผ้ลิต

และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สปาท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศและระดบัสากลเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์สปาตามสูตร
เฉพาะของเทวารัณย ์อนัไดแ้ก่ น ้ ามนันวด แชมพู สบู่ เจลอาบน ้ าและครีมบ ารุงผิว ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการดูแล
ผวิหนา้คือ  Algotherm นั้นบริษทัไบโอคอส ประเทศไทย จ ากดั เป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีประเทศนั้นๆ ไม่สามารถน าเข้าผลิตภณัฑ์ดังกล่าวได้ เทวารัณยส์ปาได้ตั้ งเกณฑ์ในการจดัหา
ผลิตภณัฑท์ดแทนไวด้งัน้ี 

1. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีแปลงการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเอง  หากมีการเพาะปลูกแบบไร้สารกนัแมลงหรือการ
เพาะปลูกแบบออร์แกนิคจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีโรงงานผลิต ผลิตภณัฑส์ปาท่ีไดรั้บมาตราฐานแบบสากล อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากทีมงานของเทวารัณยส์ปา  

3. สามารถผลิตผลิตภณัฑ์สปาตามสูตรท่ีเป็นมาตรฐานของเทวารัณยส์ปาได้ และตอ้งยินยอมลงนามใน
สัญญาท่ีจะไม่เปิดเผยหรือผลิตสูตรของเทวารัณยส์ปาต่อบุคคลท่ีสาม 

4. ส าหรับในกรณีท่ีประเทศนั้น ๆ ไม่มีตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการส าหรับผลิตภณัฑ์ Algotherm 
เทวารัณยส์ปาไดเ้ลือกผลิตภณัฑ์ทดแทนในแบรนด์ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั Algotherm  อาทิเช่น Phytomer, Thalgo, 
Elemis หรือ  Jurliques เป็นตน้ 
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 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เทวารัณยส์ปาพยายามสร้างโอกาสให้ลูกคา้สามารถใชบ้ริการของสปาไปพร้อมกนักบัการช่วยลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยในดา้นผลิตภณัฑ ์เทวารัณยส์ปา มุ่งเนน้การกลบัคืนสู่ธรรมชาติ จึงไดค้ดัสรรสมุนไพรและน ้ ามนั
หอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผวิในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์โดยเนน้ความบริสุทธ์ิ
ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรท่ีปลูก
แบบออร์แกนิคให้มากท่ีสุด  รวมทั้งการสร้างสปาท่ีสามารถใชแ้สงจากธรรมชาติหรือลดการใชเ้คร่ืองปรับอากาศเพื่อ
ประหยดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าและน ้า  

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 

3)    ธุรกจิให้เช่าส านักงาน 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บมจ. ดุสิตธานี ด าเนินธุรกิจอาคารพาณิชยใ์หเ้ช่าเป็นส านกังาน โดยอาคารตั้งอยูบ่นพื้นท่ีซ่ึงเช่าจากส านกังาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ติดกบัอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นอาคารส านกังานขนาด 11 ชั้น ผูเ้ช่า
เป็นบริษทัต่างๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพื้นท่ีภายในอาคารทั้งหมด 13,245.54  ตารางเมตร และพื้นท่ี
ชั้นใตดิ้น 336 ตารางเมตร ทั้งน้ี อาคารพาณิชยไ์ดปิ้ดบริการให้เช่าพื้นท่ีส านกังาน เน่ืองจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
ปิดให้บริการ เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2562 เพื่อท่ีจะปรับปรุงด าเนินการโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม 
(Project Mixed-use) ต่อไป  

 การตลาดและการแข่งขัน 
 การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
 เน้นเร่ืองท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยู่ ในเขตศูนยก์ลางธุรกิจ ความสะดวกในการเดินทาง และการก าหนดราคาค่าเช่าท่ียืดหยุ่น 
โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ ความตอ้งการของลูกคา้ และตน้ทุนต่าง  ๆเพื่อสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
รวมทั้งมีการรับฟังและร่วมแกไ้ขปัญหากบัลูกคา้  

จุดเด่นด้านการตลาด 
การบริการท่ีดี เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจให้เช่าส านกังาน ตอ้งอาศยัต าแหน่งท่ีตั้งของอาคารเป็นหลกั อาคารพาณิชยข์องบริษทัมีท าเลท่ีตั้งท่ีดี
เยีย่มอยูใ่นเขตศูนยก์ลางธุรกิจและศูนยก์ารคา้ต่าง  ๆโดยอาคารตั้งอยูติ่ดกบัโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นโรงแรม
ระดบั 5 ดาว มีการเดินทางท่ีสะดวกดว้ยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT  

    ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
    การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ   

บริษทัปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารสูงและขอ้ก าหนดหรือประกาศของกรุงเทพมหานคร 
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 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
-ไม่มี- 

การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ หรือการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ดงัน้ี 

1. ธุรกิจโรงแรม 
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
- บริษทัได้รับบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 6.2 กิจการโรงแรม ส าหรับประกอบ

กิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงปัจจุบนัสิทธิประโยชน์ท่ียงัมีผลอยู ่คือ การไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็น
ช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเขา้มาท างานในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวน ก าหนดเวลา และเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการ
ท างานท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร  
 2. ธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรม 
  - บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ีใช้ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรม 6 เคร่ืองหมายการค้า คือ     
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิต เดวาราณา” “ดุสิต เรสซิเดน้ซ์” และ “ASAI HOTELS” 
 3. ธุรกิจสปา 
  - ใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ 
  - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 4. ธุรกิจการศึกษา 
  - ใบอนุญาตจดัตั้งวทิยาลยัดุสิตธานี 
  - ใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
  - บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั ไดรั้บ บตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.15 
กิจการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ส าหรับประกอบกิจการโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์โดยสรุป คือ การได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเข้ามาท างานใน
ราชอาณาจกัรได้ตามจ านวน ก าหนดเวลา และเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาเห็นสมควร การได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรการ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ การไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้ และการได้รับอนุญาตให้น าเงินหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ โดยสิทธิ
ประโยชน์ขา้งตน้มีเง่ือนไขและก าหนดเวลาเป็นไปตามท่ีระบุบนบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  - ใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม  - ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 7/2560  เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัการปรับโครงสร้างบริษทั  ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จ ากดั  
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี (DTEC: Dusit Thani Excellence Center) ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ทั้ งน้ี โรงเรียน 
ดุสิตธานีการโรงแรมไดคื้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจการศึกษาแก่ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 
 



                                                  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
 65 
 

3.    ปัจจัยความเส่ียง   

ภาพรวมการบริหารความเส่ียงของบริษัท  

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหน่วยงานบริหารความเส่ียงข้ึนตั้งแต่ปี 2549 โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงนั้นเป็นตวัแทนของคณะกรรมการบริษทัในการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงขององคก์ร อนัมี
บทบาทหลกัดงัต่อไปน้ี  

    ก าหนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้ค  าแนะน าดา้นการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร
ภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงตามหลกั COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission)  

 ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงหลกัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ ความเส่ียงด้านการเงิน และความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฏระเบียบ 
รวมถึงการระบุปัจจยัเส่ียง ตวัช้ีวดั การติดตามและการควบคุมดูแลความเส่ียงดงักล่าวให้อยูใ่นระดบัท่ี
องคก์รยอมรับได ้ 

 ส่งเสริมให้มีการส่ือสารพูดคุยในเร่ืองการบริหารความเส่ียงอยา่งเปิดกวา้งและต่อเน่ืองให้กบัผูบ้ริหาร
และบุคลากรภายในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนในองคก์ร  
 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงจากส านกังานใหญ่ตามแต่ละ

สายงานและกลุ่มธุรกิจ โดยมีการประชุมร่วมกนัทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาความเส่ียงและแนวทางการแก้ไข
ป้องกนัความเส่ียงขององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียงแยกตามสายธุรกิจ ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงกลุ่มธุรกิจโรงแรม คณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียงกลุ่มการลงทุนและพฒันาธุรกิจใหม่ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงกลุ่มพฒันาธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย:์ โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม (Mixed Use Project) และคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียงกลุ่มธุรกิจการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการดงักล่าว มีหน้าท่ีระบุความเส่ียง บริหารจดัการ

และทบทวนความเส่ียงในกลุ่มธุรกิจของตน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถบริหารความ

เส่ียงทัว่ทั้งองคก์รไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 แผนกบริหารความเส่ียง 

แผนกบริหารความเส่ียงเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีหน้าท่ี
ด าเนินงานสนับสนุนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ในการประเมิน วิเคราะห์และติดตามผลการบริหารความเส่ียง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทั  

ปัจจัยความเส่ียง 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง ผา่นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงมีความเส่ียงอ่ืนซ่ึงอยู่เหนือการคาดการณ์  
ณ ปัจจุบนั ดงันั้น นอกเหนือจากความเส่ียงดงัท่ีจะไดก้ล่าวถึงแลว้ ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควรเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

 เพื่อใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยเติบโตอยา่งย ัง่ยนื บริษทัไดด้ าเนินกิจการต่างๆ ตามกลยุทธ์องคก์รระยะยาวท่ี
ก าหนดข้ึน โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลทางธุรกิจ การกระจายความเส่ียงและการขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี 
ความส าเร็จของกลยุทธ์เหล่านั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัทางธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงยากต่อการ
คาดการณ์และการควบคุม ดงันั้น บริษทั จึงมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถด าเนินการไดต้ามกลยทุธ์ หรือกลยุทธ์
ท่ีวางไวไ้ม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัแวดลอ้มท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป อนัไดแ้ก่ 

ความเส่ียงจากการพึง่พาธุรกิจโรงแรมเป็นหลกั 
บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นส าคญัและมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษาเป็นส่วน

เสริม โดยโครงสร้างรายได้ของบริษทัในปี 2561 นั้นแบ่งเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมคิดเป็น 
ร้อยละ 83.13 รายได้จากธุรกิจการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.64 และรายได้อ่ืนๆ อีกร้อยละ 9.23 ดงันั้น บริษทัอาจมี
ความผนัผวนในการสร้างรายไดแ้ละท าก าไร หากเกิดความไม่แน่นอนข้ึนกบัธุรกิจโรงแรม ซ่ึงมีความอ่อนไหวต่อ
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเป็นอยา่งยิง่ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดจ้ดัตั้งแผนกลงทุนและพฒันาธุรกิจใหม่ (Investment and New Business) เพื่อมอง
หาโอกาสในการประกอบกิจการประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากธุรกิจโรงแรมและการศึกษา เช่น ธุรกิจอาหาร 
(Dusit Food) ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ส าหรับธุรกิจโรงแรม บริษทั
มุ่งเนน้การรับบริหารโรงแรมในตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน หรือ อินเดีย ตลอดจนประเทศใน
แถบทวีปยุโรปและแอฟริกา ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัลดความผนัผวนของรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมซ่ึงแต่เดิมมีรายไดจ้าก
ภายในประเทศเป็นหลกั 
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ความเส่ียงจากการขยายธุรกจิรับจ้างบริหารโรงแรม  
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยยงัคงมุ่งขยายธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมไปยงัตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศตามแผนระยะยาวของบริษัท โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาระหว่าง 5-15 ปี ดังนั้ น 
บริษัทจึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีรับบริหารจะบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด ไม่ต่อสัญญาหลังจาก
หมดอายุสัญญา หรือมีการต่ออายุสัญญาท่ีมีเง่ือนไขเปล่ียนแปลงไปจากสัญญาเดิม รวมถึงการเปล่ียนแปลง
กฎหมายหรือกฎระเบียบในแต่ละประเทศ ความเส่ียงดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวมของบริษทั 

โดยในปี 2560 และ ปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้จากการรับจา้งบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 
3.70 และ ร้อยละ 4.82 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด บริษทัไดมี้การทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงยกระดบัมาตรฐานการบริหาร
จดัการทั้งดา้นการตลาด ดา้นการปฏิบติัการ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนักบัโรงแรมคู่แข่ง ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่และ
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของโรงแรมท่ีบริษทัรับจา้งบริหาร (Owner Relationship Management) นอกจากน้ี บริษทั
ไดมี้การก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมในการท าสัญญารับจา้งบริหาร เพื่อลดความเสียหายจากการถูกยกเลิกสัญญา
ก่อนก าหนด 
ความเส่ียงจากการลงทุนโครงการใหม่  

เน่ืองด้วยบริษทัมีแผนการขยายกิจการไปยงัธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการศึกษา  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การลงทุนในต่างประเทศ อาทิเช่น เปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน  การเลือกกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) 
ภาระผกูพนัตามสัญญา การขอใบอนุญาตในการเปิดกิจการ และกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อลดโอกาสท่ีความเส่ียงจะเกิดข้ึน บริษทัมีการวางหลกัเกณฑ์ในการลงทุน (Investment 
Criteria) ท่ีรอบคอบ และมีการศึกษาความเป็นไปไดข้องแต่ละโครงการ (Feasibility study) รวมถึงมีการวา่จา้ง
ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น และยงัไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ๆ (Investment and New Business) ข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทจะประสบความส าเร็จในการ
พฒันาหรือเข้าซ้ือโครงการนั้นๆ ทั้ งน้ี บริษทัได้มีการก าหนดกลยุทธ์การออก (Exit Strategy) ไวเ้ป็นแผน
ส ารองในกรณีท่ีโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามคาด 

ความเส่ียงจากสภาวะการแข่งขัน  

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีสภาวะการแข่งขนัสูงและรุนแรงต่อเน่ืองข้ึนทุกปี ทั้งจากกลุ่มโรงแรมแบรนด์
ไทย และกลุ่มโรงแรมชั้นน าจากต่างประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน จากการควบรวม
กิจการระหวา่งกนั ยิ่งไปกวา่นั้น ธุรกิจโรงแรมยงัตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งทางเลือก เช่น Airbnb, Timeshare Rental, 
Serviced Apartment, Homestay ตลอดจน การเติบโตของตวัแทนจ าหน่ายออนไลน์ (Online Travel Agent) เช่น 
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Agoda, Booking.com และ Expedia ซ่ึงทั้งหมด ลว้นมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดและการท ารายได้
ของบริษทัอยา่งมีนยัยะส าคญั 

 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าว บริษทัมุ่งเน้นการปรับปรุงห้องพกัและส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้ทนัสมยัทดัเทียมคู่แข่งอยา่งสม ่าเสมอ ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพการบริการอยา่งต่อเน่ือง โดย 
ชูจุดเด่นด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยของแบรนด์ดุสิต ทั้ งน้ี ในส่วนของการตลาด บริษัทได้เปิดตวัแทน 
ฝ่ายขายในภูมิภาคต่างๆ เช่น อินเดีย จีน ฮ่องกงและเยอรมนั เป็นตน้ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขาย รวมทั้งเป็น
การสร้างแบรนด์ดุสิตให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญักบัการเพิ่มและรักษาฐาน
ลูกคา้ดว้ยระบบ Loyalty Program ท่ีเรียกวา่ Dusit Gold อีกดว้ย  

ความเส่ียงด้านเทคโนโลย ี 

 เทคโนโลยใีนยคุดิจิตลัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วเพื่อเขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
ไม่หยุดน่ิง ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงจากนวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม เช่น 
ความเส่ียงในการน านวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่มาใช้ไม่ทนัเวลา ท าให้เสียโอกาสและศกัยภาพในการ
แข่งขนั หรือความเส่ียงในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมกบัขนาดและความตอ้งการขององค์กร ทั้งน้ี 
บริษทัไดมี้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategic Planning) โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รในอนาคต และไดมี้การสรรหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อน ามาพฒันารูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกิจ ประกอบกบัไดมี้การจดัตั้ง IT Committee โดยผูมี้ ความรู้ความช านาญในการพฒันาระบบ เพื่อให้
ประสิทธิภาพทดัเทียมคู่แข่ง และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 

ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกจิ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ร้ายแรง  
ธุรกิจโรงแรมมีความอ่อนไหวต่อปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมเช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่

สงบทางการเมือง การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ และปัจจยัความเส่ียงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นความเส่ียงท่ีมิอาจ
หลีกเล่ียงไดใ้นการประกอบธุรกิจ บริษทัจึงไดว้างกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์
ท่ีไม่คาดคิดใหไ้ดม้ากท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น 

- สร้างความสมดุลของรายได ้อนัประกอบไปดว้ยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ธุรกิจการศึกษา กลุ่ม
การลงทุนธุรกิจใหม่ และกลุ่มธุรกิจอาหาร 

- ขยายฐานธุรกิจใหห้ลากหลายครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง ยโุรป และอเมริกา 
เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ขยายธุรกิจท่ีไดรั้บการตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ ไดแ้ก่ การรับจา้งบริหารโรงแรมทั้งใน
ประเทศท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยูใ่นปัจจุบนัและตลาดใหม่ๆ ท่ีมีก าลงัซ้ือและศกัยภาพสูง 

- วางแผนส ารองส าหรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (Business Contingency Plan) รวมถึงแผนบริหารความ
ต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อให้บริษทัมีความพร้อมในการรับมือกบั
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เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มความสามารถในการฟ้ืนตวัทาง
ธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

- มีการจดัท าประกนัภยัท่ีหลากหลาย เช่น การประกนัเส่ียงภยัทุกชนิด (Industrial All Risk Insurance) 
การประกันภัยความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) และการ
ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด   

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ  

  บริษัทและบริษัทย่อยพฒันาระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้มาตรฐานการ
ด าเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการขยายตวัขององคก์ร อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีความเส่ียงท่ี
จะไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบติังานหรือมาตรฐานดงักล่าวเน่ืองดว้ยปัจจยัเส่ียงต่างๆ เช่น 

ความเส่ียงในการสรรหาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ  

เน่ืองด้วยความต้องการแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึนจากการเปิดตวัของ
โรงแรมใหม่ๆ กอปรกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัซ่ึงมุ่งเนน้การขยายกิจการรับจา้งบริหารโรงแรม
ไปยงัต่างประเทศ บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบติัการ เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่างทนัท่วงที นอกจากน้ี ด้วยภาวะการ
แข่งขนัดา้นตลาดแรงงานท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน บริษทัจึงมีความเส่ียงในการสูญเสียบุคลากรท่ีมีทกัษะและ
ประสบการณ์ใหก้บัคู่แข่ง 

และเพื่อเป็นการรับมือกับความเส่ียงดังกล่าว บริษทัได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้าน
แรงงานของบริษัทในอนาคต โดยได้วางแผนการพฒันาบุคลากรในองค์กร รวมทั้ งการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง ให้รองรับการขยายตวัของธุรกิจในระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการศึกษาขอ้มูลวา่ดว้ย
การจา้งงานของคู่แข่งทางธุรกิจ (Salary Survey) และมีคณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสร้างผลตอบแทนให้
สามารถดึงดูดบุคลากรเขา้มาร่วมงานกบับริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การว่าจา้งผูบ้ริหารจากเครือโรงแรม
ชั้นน าทั้ งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมงานกบับริษทั เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพขององค์กรให้มีความ
ทดัเทียมเป็นสากลมากยิง่ข้ึน 

ความเส่ียงด้านข้อมูลสารสนเทศ  

บริษทัมีนโยบายจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้เพื่อยกระดบัการให้บริการและเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจในการ
ด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดล้งทุนกบัระบบปฏิบติัการต่างๆ ท่ีจะช่วยให้การบริหาร
จดัการภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีขอ้มูลส าคญัดงักล่าวเกิดร่ัวไหล หรือ
ระบบปฏิบติัการหยุดชะงกั ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุจากภยัธรรมชาติ การขดัขอ้งทางระบบ หรือเป็นการกระท าท่ี
เกิดข้ึนจากน ้ามือมนุษย ์เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)  
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เพื่อเป็นการบริหารจดัการความเส่ียงขา้งตน้ บริษทัไดมี้การจดัเก็บส ารองขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยมีการ
แยกส ารองข้อมูลไว้ในท่ีต่างๆ (Offsite Data Backup) ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกู้คืนระบบ  (Disaster 
Recovery Plan) และแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน (IT Business Contingency Plan) เพื่อน าไปปฏิบัติใช้โดย 
ทั่วกัน อีกทั้ งยงัมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงของข้อมูลต่างๆ ทั้ งน้ี บริษัทได้จดัซ้ือประกันภัยไซเบอร์ซ่ึง
คุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภยัคุกคามทางเทคโนโลยอีีกดว้ย  

ความเส่ียงด้านการเงิน  

เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์การขยายตวัทางธุรกิจ บริษทัจ าตอ้งสรรหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอเหมาะสมและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร โดยตอ้งสามารถบริหารตน้ทุนให้อยูใ่นระดบัท่ีสมดุลยก์บัการลงทุน ซ่ึง
จะช่วยให้บริษทัมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง อยา่งไรก็ตาม ในการสรรหาหรือ
เพิ่มเงินลงทุนนั้น บริษทัอาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงดา้นการเงินดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหน้ีสินกับสถาบันการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 2,006.5  
ลา้นบาท (ซ่ึงในจ านวนน้ีรวมถึงหุ้นกู ้เป็นเงิน 1,000 ลา้นบาท ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี จึงไม่มีความเส่ียงต่อการ
ผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย) และอาจจะตอ้งมีการกูย้ืมเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม และ
การลงทุนในโครงการใหม่ บริษทัอาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัควบคุมความเส่ียงโดยการ
ติดตามและเฝ้าระวงัความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย เพื่อการจัดการและการบริหารทางการเงินให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด 

ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือและความมั่นคงทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 1,839 ลา้นบาท เป็นวงเงินกู้
ของบริษทั Dusit Thani Philippines, Inc. (เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.) จ านวน 991.68 ลา้นเปโซ คงเหลือ
จ านวน 655.92 ลา้นเปโซ เงินกูร้ะยะยาวของบริษทัยอ่ยเพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ วงเงิน 
41.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ คงเหลือจ านวน 7.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินกูร้ะยะยาวของบริษทั ดุสิตธานี 
จ  ากดั (มหาชน) วงเงิน 115.45 ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 108.7 ลา้นบาท 

ในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวสกุลเปโซ และสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ นอกเหนือจากการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย
ตามท่ีก าหนดในสัญญาแลว้ ตลอดอายุสัญญาการกูเ้งินบริษทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ1.75 ต่อ 1 ตามล าดบั ดงันั้นหากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวในสัญญาได ้
เจา้หน้ีมีสิทธิระงบัการให้กูย้ืมเงินเเละ ถือวา่เงินกูท้ ั้งหมดถึงก าหนดช าระทนัที ซ่ึงจะมีผลต่อสภาพคล่องและ
ฐานะการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัสามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูข้า้งตน้ตรงตาม
ก าหนด รวมทั้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 1.11 ต่อ 1 ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้ 

ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

 บริษัทยึดถือเร่ืองการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทั้ งกฎหมายใน
ประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู่หรือจะด าเนินกิจการในอนาคต โดยบริษทัให้
ความส าคญักบัการได้มาซ่ึงใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ อนัเป็นหน่ึงในหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองดว้ยความซบัซอ้นของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงดา้นกฎระเบียบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทุกเม่ือ บริษทัจึงมีความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศท่ีบริษัทอาจมิได้มีความเช่ียวชาญในตัวบทกฎหมาย หรือในส่วนธุรกิจการศึกษาท่ีมี
รายละเอียดของขอ้ก าหนดหลากหลาย  

 เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัมีกระบวนการตรวจสอบใบอนุญาต รวมถึงขอ้บงัคบัอ่ืนๆ จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้บงัคบันั้นๆ นอกจากน้ี ยงัมีแผนกตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานอีกคร้ังหน่ึง 
ส าหรับกฎหมายต่างประเทศ บริษทัว่าจ้างท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญเร่ืองกฎหมายท้องถ่ิน 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินการต่างๆ มีความถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กฎหมาย 

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น วนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ถือหุ้นในบริษทัจ านวน 424,475,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.94 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของ
บริษทั จึงท าให้เป็นไปไดท่ี้มติของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่จะมีผลต่อมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ ยกเวน้
เร่ืองกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัซ่ึงก าหนดให้ตอ้งได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไดย้ึดหลกัธรรมาภิบาลอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารจดัการอยูเ่สมอ 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

  4.1  ทรัพย์สินถาวรหลกั 

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน * เจา้ของ/สิทธิการเช่า  594,252  ไม่มี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เจา้ของ/สิทธิการเช่า  188  ไม่มี 

อาคาร  เจา้ของ/สิทธิการเช่า  393,808  ไม่มี 

อาคารให้เช่า เจา้ของ/สิทธิการเช่า  2,050,934  ไม่มี 

ค่าตกแต่งภายในและในท่ีเช่า เจา้ของ  432,328  ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานและในท่ีเช่า เจา้ของ  357,978  ไม่มี 

ยานพาหนะ เจา้ของ  8,511  ไม่มี 

เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และผา้ต่างๆ  เจา้ของ  42,071  ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ  494,145  ไม่มี 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (74,017)  

รวม   4,300,197    

* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ บางส่วนติดภาระจ ายอมให้ใชเ้ป็นทางผ่านเขา้ออก และทางผา่น   
  สาธารณูปโภคใหก้บัเชียงอินน์ พลาซ่า 
สิทธิการเช่าท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ 

1. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

2. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบั บ. สิริพทัยา  

3. สิทธิการเช่ าระหว่างบมจ. ดุ สิ ต ไทยพร็อพเพอร์ ต้ี ส์  กับ ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) 

4. สิทธิการเช่าระหวา่ง Philippine Hoteliers, Inc. กบั Ayala Corporation (Ayala Land Inc.) 

5. สิทธิการเช่าระหวา่ง บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ (เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา) กบั 
กรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั 
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ท่ีดิน และอาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นทีด่ินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประเภทสินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือสิทธิ 

มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 

ภาระ

ผูกพนั 

บมจ. ดุสิตธานี            

ท่ีดิน อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 69-1-15.20 ไร่ เจา้ของ ท่ีดินวา่งเปล่า 144,572 ไม่มี 

ท่ีดิน (ส าหรับโครงการอาศยั) บางรัก กรุงเทพฯ 0-2-3.8 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 180,055 ไม่มี 

อาคารส านกังานดุสิตธานี  พระราม 4 กรุงเทพฯ 13,197.03 ตรม. อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พระราม 4 กรุงเทพฯ 517 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา อ.บางละมุง ชลบุรี 457 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า2 ประกอบธุรกิจ 4,509 ไม่มี 

Dusit Thani Philippines, Inc.           

อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 538 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า3 ประกอบธุรกิจ 427,217 ไม่มี 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้       

ท่ีดิน อ. สิงหนคร สงขลา 69-3-98 ไร่ เจา้ของ ท่ีดินวา่งเปล่า 30,235 ไม่มี 

ท่ีดิน เพชรบุรี 105-0-72 ไร่ เจา้ของ ใหเ้ช่า 51,493 ไม่มี 

ท่ีดินโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ถ.ชา้งคลาน เชียงใหม่ 1-3-17 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 24,367 ไม่มี 

ท่ีดินโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 2-3-17 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 36,000 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง ขนาด 

ประเภทการถือ

สิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง 

มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 

ภาระ

ผูกพนั 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ (ต่อ)            

ท่ีดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ถ. ชา้งคลาน เชียงใหม่ 3-0-3 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม *38,631 ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ถ.ชา้งคลาน เชียงใหม่ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 49 ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 76,782 ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เพชรบุรี 300 หอ้ง เจา้ของ ใหเ้ช่า 65,544 ไม่มี 

DMS Property Investment Pvt. Ltd.       

อาคารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 95 วลิล่า อาคารในท่ีเช่า 4 ประกอบธุรกิจ 1,476,970 ไม่มี 

วทิยาลยัดุสิตธานี           

ท่ีดินวทิยาลยัดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 12 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งวทิยาลยั 220,000 ไม่มี 

อาคารวทิยาลยัดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ อาคาร 5 ชั้น และ
อาคาร 4 ชั้น 

เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 400,622 ไม่มี 

อาคารวทิยาลยัดุสิตธานี วทิยาเขตพทัยา ชลบุรี อาคาร 2 ชั้น อาคารในท่ีเช่า 5 ประกอบธุรกิจ 12,864 ไม่มี 

บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์       

อาคารศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานี ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ อาคาร 7 ชั้น อาคารในท่ีเช่า 6 ประกอบธุรกิจ 112,060 ไม่มี 
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* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เฉพาะโฉนดท่ี 30 เลขท่ีดิน 2682 จ านวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจ า
ยอมใหใ้ชเ้ป็นทางผา่นเขา้ออกและทางผา่นสาธารณูปโภคใหก้บั เชียงอินน ์พลาซ่า ซ่ึงมีการหกัดอ้ยค่าของท่ีดิน 
จ านวน 66,368,978 บาท 
หมายเหตุ  

1. สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างระหวา่งบริษทั (“ผูเ้ช่า”) กบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
(“ผูใ้ห้เช่า”) หลงัจากครบก าหนดใน วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 ผูเ้ช่ามีสิทธิการต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง 
คร้ังละ 15  ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ คร้ังแรกมีระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่ วนัท่ี 1 เมษายน 
2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 
ลา้นบาท ซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าวไดร้วมถึงค่าเช่ารายเดือนแลว้  

ทั้งน้ี กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารเป็นของผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิง
ปลูกสร้างเม่ือไดก่้อสร้างอาคารเสร็จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณีท่ีคู่สัญญาประพฤติผิดสัญญาใน
ขอ้ใดข้อหน่ึง หรือหากทรัพย์สินท่ีเช่าหรือส่ิงของซ่ึงไม่รวมส่ิงของของบุคคลภายนอกท่ีอยู่ใน
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าไดถู้กอายดัหรือถูกยดึ 
ปี 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์พื่อพฒันาโครงการ
รูปแบบผสมเป็นระยะเวลา 30 ปี นับแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่า
ออกไปอีก 30 ปี โดยมีระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 7 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 โดยบริษทัจะ
สละสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าท่ีดินเดิมท่ีจะหมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2561 และสิทธิขอต่อ
สัญญาเช่าท่ีดินอีก 15 ปีเพื่อให้สัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ ทั้งน้ีค่าเช่าทั้งหมด
เป็นจ านวนรวม 7,334 ล้านบาท ซ่ึงจะมีก าหนดจ่ายช าระในปี 2560 จ านวน 1,467 ล้านบาท และ
ส่วนท่ีเหลือทยอยจ่ายตั้งแต่ปี 2567 เป็นตน้ไป บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึง
ไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 24/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560  

2. สัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2530 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แบ่งค่าเช่าเป็นดงัน้ี  
1). ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2530 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2534 อตัราค่าเช่าเดือนละ 220,000 บาท  
2). ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2535 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 อตัราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท  
3). ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 อตัราค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท และ 
4). ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อตัราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท  
ค่าเช่าอาจมีการเปล่ียนแปลงตามอตัราแลกเปล่ียนของเงินสวิสฟรังก์ และมีการบนัทึกแนบทา้ย
สัญญาเป็นสัญญาเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังก์ให้ใช้อตัราเฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ตกลงคิดอตัราเฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของปีท่ีเร่ิมท าสัญญา โดยอตัราขายของ
ธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 25.00 บาท 
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เม่ือหมดสัญญาเช่าแลว้ผูเ้ช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ส่วนอตัราค่าเช่าและรายละเอียดของการ
เช่าแลว้แต่จะตกลงกนัดว้ยเหตุผลและเป็นธรรมดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2549 บริษทั (“ผูเ้ช่า”) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบบัขา้งตน้ ด้วยบริษทัมีความ
ประสงคจ์ะต่อสัญญาเช่าท่ีดินก่อนครบก าหนด และบ. สิริพทัยา (“ผูใ้หเ้ช่า”) ตอบตกลงให้บริษทัต่อ
สัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับจากวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และท าสัญญาเช่าท่ีดินฉบับใหม่ มี
ระยะเวลาการเช่า 22 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอด
อายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 1,002 ลา้นบาท ในระยะเวลาท่ีตกลงเช่ากนัน้ี หากค่าเงินบาทลดค่าลง
หรือสูงข้ึนเกินกวา่ร้อยละ 25 ของค่าเงินบาทในวนัท าสัญญา คู่สัญญาตอ้งปรับอตัราค่าเช่าใหม่ โดย
คิดอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามส่วนของค่าเงินบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป ในการน้ีให้ถืออตัรา
แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินสวิสฟรังก์เป็นหลกัในการพิจารณา และหากเงินสวิสฟรังก์มีการ
งดใชห้รือยกเลิกไป ให้ถืออตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลกัใน
การพิจารณาในวนัท าสัญญา ซ่ึงอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 39.14 บาท และบริษทัมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าอีก 2 คร้ังๆ ละ 10 ปี 
โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากันใหม่ทั้ งน้ี เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายุลง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้เช่า และหากผูเ้ช่าผิดขอ้สัญญาใดๆ หรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ี
ตกลงไว ้ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได ้

3. สัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 10 ธันวาคม 2517 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2545 เม่ือหมดสัญญาเช่าแล้ว Dusit  
Thani Philippines, Inc. (เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.) (“ผูเ้ช่า”) มีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี 
ซ่ึงปัจจุบนัผูเ้ช่าไดต่้อสัญญาเช่าไปอีก 25 ปีแลว้ ส่วนอตัราค่าเช่าปีท่ี 1 และปีท่ี 2 คิดร้อยละ 3 จาก
ก าไรขั้นตน้ ส าหรับปีท่ี 3 และปีต่อไป คิดร้อยละ 5 ของรายไดส้ าหรับปี ทั้งน้ีเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุด
อายลุง ท่ีดินเช่าให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ Ayala Corporation (“ผูใ้ห้เช่า”) และหากผูเ้ช่าผิดขอ้บงัคบั
ในสัญญาหรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ีตกลงผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได ้

4. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
จากการท่ี บมจ. ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ และ / หรือ DMS Property Investment Pvt. Ltd. ไดก้รรมสิทธ์ิ
ในการเช่าท่ีดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ โครงการรีสอร์ท และส่ิงปลูกสร้างบนเกาะ 
Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีค่าเช่าตามอายุสัญญา
เช่าท่ีเหลือดงัน้ี 

ครบก าหนด จ านวนเงิน   

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาท่ีเกินกวา่หา้ปี 37,182,787 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ทั้ งน้ี DMS Property Investment Pvt. Ltd. สามารถน าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจ านวน 5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ มาหกัไดปี้ละ 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2555 
และต่อมา DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ส าหรับระยะเวลา 15 ปี
สุดทา้ย จ านวน 1.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

5. วทิยาลยัดุสิตธานี 
วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้ งวิทยาลัยดุสิตธานี (วิทยาเขตพทัยา) กับ
โรงเรียนแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 21 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2553 ถึง วนัท่ี 22 มิถุนายน 
2574 และก าหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม  129 ลา้นบาท  
ทั้งน้ีวิทยาลยัดุสิตธานีไดว้างเงินประกนัการเช่าจ านวน 12 ลา้นบาท และเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าแลว้ 
วทิยาลยัดุสิตธานีมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเง่ือนไขท่ีจะตกลงกนัใหม่ 

6. ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดท้  าสัญญาท่ีดินและ
อาคาร 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กบับุคคลท่ีสาม และไดท้  า
สัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารกบัสถาบนัการศึกษาแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2559 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2588 และก าหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็น
จ านวนเงินรวม  567 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยน้ีมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะเช่าช่วงทรัพยสิ์นท่ีเช่าต่อ
ออกไปอีก 10 ปี นบัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วง 

7.     เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 บ . ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ได้ท าสัญญาเช่า
สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ
เช่าช่วงสินทรัพย์ท่ี ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน  จากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี* (“กองทุนรวม”) เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุ
สัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงไดอี้ก 6 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี โดยก าหนดอตัราค่าเช่าดงัน้ี 
1). ค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 205 ลา้นบาทต่อปี โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือนตามจ านวนท่ีระบุในสัญญา 
ส าหรับค่า เช่าในระหวา่งวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ค านวณเป็นสัดส่วนตาม
จ านวนวนัจากอตัราค่าเช่าดงักล่าว 
2). ค่าเช่าแปรผนัช าระเป็นรายไตรมาส ค านวณในอตัราร้อยละของก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี (EBITDA) ของกิจการ
โรงแรม ซ่ึงก าหนดอตัราร้อยละไวด้งัน้ี 

ปี 2554 ถึง 2559  อตัราร้อยละ 90 
ปี 2560 ถึง 2565  อตัราร้อยละ 85 
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป  อตัราร้อยละ 80 
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ส าหรับค่าเช่าในระหว่างวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ให้ค  านวณเป็นสัดส่วน
ตามจ านวนวนัโดยใชอ้ตัราร้อยละ 90 
หมายเหตุ * ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) ไดมี้มติอนุมติัการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัยพแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) การเลิกกองทุนและการช าระ
บญัชีกองทุนรวม  โดยกองทุนรวมก าหนดวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นวนัเลิกกองทุนรวม และโอน
สินทรัพย์ หน้ีสินและภาระผูกพนัของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ ซ่ึงได้จดัตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2560 โดยกองทรัสต ์ไดก้ าหนดค่าเช่าดงัน้ี 
1. ค่าเช่าคงท่ีรายปีจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีไดต้กลงกนัในสัญญา ทั้งน้ีค่าเช่าคงท่ีรายปีท่ีค านวณได้

ดงักล่าวจะไม่ต ่ากวา่ 205 ลา้นบาท 
2. ค่าเช่าแปรผนั จะอา้งอิงจากผลประกอบการของโรงแรม 

 

4.2     เคร่ืองหมายการค้า 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีใชป้ระกอบธุรกิจ โดยใช ้ดุสิต เป็นเคร่ืองหมายการคา้หลกั 
และพัฒนาออกเป็น 6  เคร่ืองหมายการค้า คือ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุ สิตเดวาราณา”   
“ดุสิตเรสซิเด้นซ์” และ “ASAI HOTELS” โดย ดุสิตธานี เป็นช่ือโรงแรมในนามของบริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด 
(มหาชน) ท่ีเป็นผูด้  าเนินการและรับจา้งบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน “ดุสิตปร๊ินเซส” เป็นช่ือโรงแรมในนาม
ของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  ท่ี เป็นเจ้าของและรับจ้างบริหาร ส่วน“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ 
“ดุสิตเรสซิเด้นซ์” เป็นช่ือโรงแรมในนามของการรับจา้งบริหาร และ “ASAI HOTELS”  เป็นช่ือโรงแรมภายใต้
บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ในเครือดุสิต ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการและรับจา้งบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ผูท่ี้สามารถใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวได้ต่อเม่ือมีการลงนามในสัญญาจ้างบริหารกับบริษัท           
โดยบริษทัจะเขา้ด าเนินการรับจา้งบริหารโรงแรม และเม่ือสัญญาจา้งบริหารส้ินสุดลง โรงแรมนั้นๆ จะไม่มีสิทธิใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัต่อไป   

ผูท่ี้จา้งบริษทับริหารโรงแรมตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนตามสัญญาจา้งบริหารส าหรับ “ดุสิตธานี” 

“ดุสิต เดวาราณา” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิต เรสซิเดน้ซ์” และ“ASAI HOTELS” 
 

     4.3      นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม     
บริษทัมีนโยบายการลงทุนท่ีเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในธุรกิจต่างๆ คือ 

ธุรกิจโรงแรม และรับจา้งบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 3,442 ลา้นบาท   
นโยบายการบริหารงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมคือ ใหมี้การบริหารงานเช่นเดียวกบับริษทัโดยบริษทั

ไดส่้งตวัแทนกรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพื่อใหค้วบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
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นโยบายของบริษทัทั้งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี 

 

       4.4    รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
ปี 2561 บริษทัมีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่า

ตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งหมด ซ่ึงผลการประเมิน
ปรากฏวา่มีมูลค่ามากกวา่ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัจึงไม่ตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย  
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
ปัจจุบนับริษทัมีคดีขอ้พิพาทซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงั

ไม่ส้ินสุด ทั้งส้ิน 1 คดี ดงัต่อไปน้ี 
 

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

ตามท่ีบริษทั เวิลด์อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด ลูกหน้ีตามค าพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงท่ี 2065-
2066/2547 และไดรั้บทราบค าบงัคบัของศาลโดยชอบแลว้ แต่ลูกหน้ีก็ไม่ไดช้ าระหน้ีแต่อยา่งใด อีกทั้ง เจา้หน้ีไดท้  าการ
สืบทรัพยข์องลูกหน้ีแลว้ก็ไม่พบทรัพยสิ์นท่ีจะถึงช าระแก่เจา้หน้ีได ้

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2548 ลูกหน้ียืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าสั่งของศาลลม้ละลายกลางท่ีใหลู้กหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลาย 
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 เจ้าหน้ียื่นค าแก้อุทธรณ์ของลูกหน้ี เพื่อให้ศาลพิจารณาและพิพากษายก

อุทธรณ์ลูกหน้ี 
วนัท่ี 2 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนลูกหน้ี โดยศาลท าการไต่สวนกรรมการของลูกหน้ี      

จนไดค้วามเพียงพอแลว้ จึงใหปิ้ดการไต่สวน 
วนัท่ี 21 ตุลาคม 2549 ศาลลม้ละลายกลางอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีค าพิพากษายืนตามศาล

ชั้นตน้ใหลู้กหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลาย 
วนัท่ี 16 กนัยายน 2556 หลงัจากท่ีศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ชนะในคดี

หมายเลขแดงท่ี 2065-2066/2547 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 และเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่สามารถรวบรวม
ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได ้จึงไดส่้งจดหมายถึงเจา้หน้ีทุกรายเพื่อใหค้ดัคา้นการปิดคดี ซ่ึงหากเจา้หน้ีทุกรายไม่คดัคา้น 
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะรายงานศาลขอให้มีค  าสั่งปิดคดีต่อไป 
 

        ความคืบหน้าของคดี 
 คดียงัคงอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการของเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซ่ึงยงัไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้า
เพิ่มเติมแต่อยา่งใด 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
 6.1  ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ    บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์   DTC 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท 

     แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจหลกัคือกิจการโรงแรม 
ทะเบียนเลขท่ี   0107536000617 
โทรศพัท ์   + 66 (0) 2200 9999 
โทรสาร    + 66 (0) 2200-9980 
เวบ็ไซต ์    www.dusit.com 
ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 850 ลา้นบาท 

      ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 850 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 6.2 ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน  

ที ่
รายช่ือนติบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส านักงาน 
ประเภท 

จ านวน
(หุ้น) 

 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

1  บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
 

99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

 

800 
 

สามญั 
 

80,000,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 

2  Dusit Thani Philippines, Inc. 
ถือหุน้โดย 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
หมายเหตุ * ไม่รวมหุน้ 
บุริมสิทธ์ิซ้ือคืน 
(เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.) 

 
 

88.01 
 

โรงแรม 
และรับจา้ง
บริหาร 

Peso 455  mn.* 
 
 

 

สามญั 4,550,000 * 
 

Peso 100 Mezzanine Level, Dusit Thani 
Manila, Ayala Center, 1223 
Makati City, Philippines 
Tel: (632) 238 8888 
Fax: (632) 238 8800 

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

 
 

2.75      
84.05 

โรงแรม  
 
 

825 สามญั 
 

82,500,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 

 

http://www.dusit.com/
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4 บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 รับจา้ง
บริหาร 

50 สามญั 5, 000,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 

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

 
100.00 

รับจา้ง
บริหาร 

HKD 33,000 สามญั 33,000 HKD 1 Unit 2401, 24/F Citicorp Center, 
18 Whitefield Road, Causeway 
Bay, Hong Kong 

6  บ. เทวารัณย ์สปา 
 
 

99.99 สถาน
บริการดา้น
สุขภาพ 

 

8 
 

สามญั 800,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 

7  บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
 
 

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร 

40  สามญั 
บุริมสิทธ์ิ 

399,999 
1 
 

100 
100 

4,4/5 อาคารเซนทาวเวอร์  
ชั้น 19  ถนนราชด าริ  
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
 กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2237-8877 
โทรสาร  +66 (0) 2237-8878 

8 Dusit Bird Hotels 
Private Limited 

50.00 รับจา้ง
บริหาร 

Rs. 
28.6 mn. 

สามญั 2,860,000 Rs.10 E-9, Connaught House, 
Connaught Place, 
New Delhi–110001, 
Delhi, INDIA 

9 
 

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
 

99.99 โรงแรม 4 สามญั 400,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 

10 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี (DREIT) 
( เดิมช่ือ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี) 

30.02 ให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

3,656.02 หน่วยลงทุน 409.40 8.9302 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
ต่อ 3681 – 3682 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 
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11 DMS Property Investment 
Private Limited 
ถือหุน้โดย  
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 
 

65.00 

โรงแรม USD 38.5 mn. สามญั 38,500,000 USD 1 Level 2, Orchid Maage’, Ameer 
Ahmed Magu, Male’, Maldives 

12 Dusit USA Management Inc. 100.00 รับจา้ง
บริหาร 

USD 40,000 สามญั 40,000 USD 1 2711 Centerville Road,  
Suite 400, in the City of 
Wilmington, Country of New 
Castle, 19808, State of Delaware, 
U.S.A. 

13 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

68 สามญั 6,800,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 

14 Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd.* 
ถือหุน้โดย 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
หมายเหตุ * เป็นบริษทัจ ากดัภายใต้
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซ่ึงทุนจดทะเบียนไม่มีการ
ก าหนดเป็นหุน้ 

 
 
 

45.00 

รับจา้ง
บริหาร 

RMB 30 mn. 
 

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

15 บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ 
หมายเหตุ * เดิมช่ือ 
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 

99.99 ใหเ้ช่า
ทรัพยสิ์น 

120 สามญั 1,200,000 100 588/5 แขวงถนนเพชรบุรี  
เขตราชเทว ี10400  
โทรศพัท ์+66(0) 2013-9999 
โทรสาร   +66(0) 2013-9900 

16 วทิยาลยัดุสิตธานี 
ลงทุนโดย 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 
100.00 

การศึกษา ทุนประเดิม 
217.72 

- - - 1 ซอยแก่นทอง                     
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กทม. 10250 
โทรศพัท ์+66 (0) 2361-7811-3 
โทรสาร  +66 (0) 2361-7806 
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17 Dusit Hospitality Education 
Philippines, Inc. 
ถือหุน้โดย  Dusit Thani 
Philippines, Inc. 
(เดมิช่ือ Philippine Hoteliers 
International Center for Hospitality 
Education, Inc.) 

 
 

40.00 

การศึกษา Peso 530 mn สามญั  5,300,000     Peso 100 Pre-Opening office 
4th Floor, Dusit Thani Manila 
Ayala Center, 1223 Makati City, 
Philippines 
Tel:  (632) 238 8888 
Fax: (632) 238 8800 

18 บ. วมิานสุริยา 
 
หมายเหตุ * บมจ. ดุสิตธานี 
(DTC) จะทยอยขายหุน้ให้ 
บมจ. เซ็นทรัลพฒันา (CPN) 
โดยสัดส่วนการถือหุน้สุดทา้ย
ระหวา่ง DTC และ CPN                 
จะเป็นร้อยละ 60 : 40 

65.00 * พฒันา
อสงัหาริม 
ทรัพย์
โรงแรม 
อาคารท่ีพกั
อาศยั และ
โครงสร้าง
อาคาร
ศูนยก์ารคา้ 

880 สามญั          1,000 
10,990,000 

100 
80 

319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 
 
 
 
 

19 บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
 
หมายเหตุ * บมจ. ดุสิตธานี 
(DTC) จะทยอยขายหุน้ใหบ้มจ. 
เซ็นทรัลพฒันา (CPN) โดย
สัดส่วนการถือหุน้สุดทา้ย
ระหวา่ง DTC และ CPN                 
จะเป็นร้อยละ 15 : 85 

22.00 * โครงการ
พฒันา
ศูนยก์ารคา้ 

172 สามญั 1,720,000 100 999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กทม.  
 

20 บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์ 10.00 โครงการ
อาคาร
ส านกังาน 

1 สามญั 10,000 100 999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กทม.  

21 บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมนเนจเมน้ท ์
 

หมายเหตุ * บมจ. ดุสิตธานี 
(DTC) จะทยอยขายหุน้ใหบ้มจ. 
เซ็นทรัลพฒันา (CPN) โดย

14.00 * ธุรกิจใหเ้ช่า
อาคาร
ส านกังาน 

0.4 สามญั 4,000 100 999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กทม.  
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สัดส่วนการถือหุน้สุดทา้ย CPN 
จะถือหุน้ร้อยละ 100 

22 บ. ดุสิต ซาอุดิ* 
ถือหุน้โดย 
- Dusit Overseas Co., Ltd. ** 
 
หมายเหตุ  
* ปัจจุบนัจดัตั้งเป็นนิติบุคคลแลว้ 
แต่ยงัไม่ไดด้  าเนินการเรียกช าระค่า
หุน้และไม่ไดเ้ร่ิมประกอบกิจการ 
** ถือหุน้โดย บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์

 
 

51.00 

บริหาร 
ท่ีปรึกษา
ทางเทคนิค 

ทุน 
จดทะเบียน 

SAR 100,000  
 

สามญั 100  
 

SAR 1,000 
 

P.O. Box 48144 

Jeddah 21572 
Prince Mohammed Bin 
Abdulaziz St. 
Bin Homran Center 
Office 901A 
Kingdom of Saudi Arabia 
 

23 บ. ดุสิต คลัเลอร์ส 49.00 จดัการและ
ปรึกษาทาง
เทคนิคดา้น
โรงแรมและ
อสงัหาริม 
ทรัพย ์

ทุน 
จดทะเบียน 

JPY 
10,000,000 

สามญั 1,000 JPY 10,000 Ark Hills Executive Tower 
S502 1-14-5 Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, Japan 

24  บ. อาศยั โฮลด้ิงส์ 99.99 โรงแรม 
รับจา้ง

บริหาร และ
ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

18.82 สามญั 1,000 
749,000 

100 
25 

319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 

25 บ.  ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท 99.99 ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์
เพื่อการ
ลงทุนใน
อสงัหาริม 
ทรัพย ์

10 สามญั 100,000 100 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999  
 ต่อ 3681 - 3682 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 

26 บ.  ดุสิต  ฟู้ ดส์ 99.99 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน  

713 สามญั 7,130,000 100 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 
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27 บ. ดุสิต  กร์ูเมต ์
ถือหุน้โดย  บ.  ดุสิต  ฟู้ ดส์  

 
90.00 

การตลาด
และการ
ขาย

ผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวกบั
อาหาร 

21.03 สามญั 1,000 
299,000 

100 
70 

319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 

28 บ.  เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 
ถือหุน้โดย  บ.  ดุสิต ฟู้ ดส์ 

 
25.977 

ผลิตและ
จ าหน่าย

เคร่ืองปรุงรส
และอาหาร
ส าเร็จรูป   

1,020 สามญั 10,209,250 100 99/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลแคราย    
อ าเภอกระทุ่มแบน    
สมุทรสาคร  
โทรศพัท:์ + 66 (0) 34 849 576 

29  LVM Holdings Pte Ltd. 
ถือหุน้โดย  Dusit Overseas  
Co., Ltd. 

 
100.00 

ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน  

 

SGD 0.01  สามญั 1,036,694 SGD 0.01 38A Jalan Mat Jambol #01-17 
Island View, Singapore  
(119519) 

30 Private Homes and Villas Pte. 
Ltd. 
ถือหุน้โดย LVM Holdings Pte. 
Ltd. 

 
 

100.00 

ใหบ้ริการ
ทางการตลาด 
การจองและ
บริหารวิลล่า 

SGD 0.10 สามญั 100,000 SGD 1.00 38A Jalan Mat Jambol #01-17 
Island View, Singapore  
(119519) 

31 PT. Elite Havens Ltd. 
(บริษทัยอ่ยทางออ้มของ LVM 

Holdings Pte. Ltd.)  ซ่ึงถือหุน้โดย 
Private Homes and Villas Pte. Ltd 
และBali Luxe Ltd. 

 
 
 

20.00 
  80.00 

ท่ีปรึกษา
ดา้นการ
บริหาร 

IDR 
2,536.50 

สามญั 500 IDR 
500,000 

Jalan Raya Semer No.883 
Kerobokan, Kuta Utara, Badang 
80361, Bali, Indonesia 

32 Shanghai Yi-Ning Travel 
Construction Co., Ltd. 
(บริษทัยอ่ยทางออ้มของ LVM 

Holdings Pte. Ltd.)  ซ่ึงถือหุน้โดย 
Private Homes and Villas Pte. Ltd 

 
 

100.00 

บริการดา้น
การตลาด 

CNY 0.07  สามญั 10,000 CNY 6.908 Building C, No. 888, Lake Road 
West  2, Namhui New Town, 
Pudong New Area, Shanghai 

33 PT Bali Home Management Ltd. 
(บริษทัยอ่ยทางออ้มของ LVM 

Holdings Pte. Ltd.)  ถือหุน้โดย 
Private Homes and Villas Pte. Ltd 
และBali Luxe Ltd. 

 
 
 

80.00 
  20.00 

ท่ีปรึกษา
ดา้นการ
บริหาร 

IDR 
2,500.00 

สามญั 8,000 IDR 125,000 Jalan Raya Semer No.883 
Kerobokan, Kuta Utara, Badang 
80361, Bali, Indonesia 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=12220226529582100388&sa=X&ved=2ahUKEwjcw5C-su3gAhXn8HMBHd65BqsQ6BMwEnoECA0QAg
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ที ่
รายช่ือนติบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส านักงาน 
ประเภท 

จ านวน
(หุ้น) 

 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

34 Bali Luxe Ltd.  
ถือหุน้โดย LVM Holdings Pte. 
Ltd. 

 
100.00 

บริการต่าง  ๆ HKD 0.01 สามญั 10,000 HKD 1.00 20/F Euro Trade Centre 21-23 
Des Voeux Rd. Central HongKong 

35 Marketing Villas Ltd. 
ถือหุน้โดย LVM Holdings Pte 
Ltd. 

 
100.00 

บริการดา้น
การตลาด 

USD 0.83 สามญั 10,000 USD 83.16 20/F Euro Trade Centre 21-23 
Des Voeux Rd. Central HongKong 

36 Elite Havens Ltd. 
ถือหุน้โดย LVM Holdings Pte 
Ltd. 

 
100.00 

บริการ
ต่าง  ๆ

HKD 0.01 สามญั 10,000 USD 1.00 20/F Euro Trade Centre 21-23 
Des Voeux Rd. Central HongKong 

37 บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส 
 
หมายเหตุ * จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เม่ือ
วนัท่ี 8 มกราคม 2562 

99.97 รองรับ
โครงการ
งานบริการ
ต่าง  ๆ

1 สามญั 10,000 100 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  + 66 (0) 2200-9980 

38  บ.  เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง  
ถือหุน้โดย  บ. ดุสิต ฟู้ ดส์ 
หมายเหตุ * เร่ิมลงทุนในเดือนมกราคม 
2562 โดยลงทุนเร่ิมแรกร้อยละ 51 และ
คร้ังท่ีสอง ภายในตน้ปี 2563 อีกร้อยละ 
19 

 
51.00 

ใหบ้ริการ
ดา้นอาหาร

และ
เคร่ืองด่ืม 

14,000 สามญั 14,000 1,000 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 30 หอ้ง 
307-308 ถนนสาทรใต ้แขวง
ยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2231-6201 

 
 

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอืน่  ๆ
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 2009 9380 
โทรสาร     + 66 (0) 2009 9001  ต่อ 9380  

                    ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุน้กู ้   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง 

                                                                                    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120   
โทรศพัท ์            + 66 (0) 2296 3582   
โทรสาร               + 66 (0) 2683 1298 
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ผูส้อบบญัชี   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์   ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 4098 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์  + 66 (0) 2677 2000     
โทรสาร  + 66 (0) 2677 2222 

ท่ีปรึกษากฎหมาย   บริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั  
เลขท่ี 540 อาคารเมอร์คิวร่ีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์           + 66 (0) 2264 8000 

    โทรสาร              + 66 (0) 2657 2222 
บริษทั ส านกังานกฎหมายธีรคุปต ์จ ากดั 
เลขท่ี 546 อาคารยนิูเวสท ์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 2511 1512 และ  + 66 (0) 2513 1976 

      โทรสาร              + 66 (0) 2938 1247 และ  + 66 (0) 2938 1957 
 

6.4 ข้อมูลส าคัญอืน่ 
 บริษทัไม่มีขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

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

แปรสภาพจากบริษัทจ ากัด เป็น บริษัทมหาชนจ ากัด โดยใช้ช่ือว่าบริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) และ 
ช่ือภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใชช่ื้อยอ่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยว์า่ DTC 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 850 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 850 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น
หุน้สามญั 850 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

7.1.2 หุ้นประเภทอืน่ทีม่ีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 -ไม่มี- 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 (ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
กลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกและผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นวนัท่ี 28  ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 
1. กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง 1 
2. บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2  

424,475,680 
191,938,320 

49.94 
22.58 

3. นายชาตรี โสภณพนิช  42,389,600  4.99 
4. นายวชิิต ชินวงศว์รกุล 
5. บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

6. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 

33,240,000 
21,882,430 
20,487,730 

3.91 
2.57 
2.41 

7. นางจารุณี ชินวงศว์รกุล 
8. นายสหนนัท ์เชนตระกลู 
9. บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั 
10. ส านกังานพระคลงัขา้งท่ี  

20,441,000 
8,510,000 
4,715,000 
4,383,200 

2.40 
1.00 
0.55 
0.52 

รวม 772,462,960 90.87 
    ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน 77,537,040 9.13 
ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 850,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 850,000,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   
 
หมายเหตุ   1 กลุ่ มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และผู้ เก่ียวข้อง ประกอบด้วย บ . ชนัตถ์และลูก กลุ่ ม 

                             นายชนินทธ์ โทณวณิก กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธ์ิ และกลุ่มนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 
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        2 ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 รวมการถือหุ้นผ่าน บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  
                             เพ่ือผู้ฝาก และเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (“ANAN”) ซ้ือ 
                            หุ้น DTC จาก บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (“CPN”) จ านวน 42,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5  
                            ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีช าระแล้วท้ังหมด  
 (ข)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 ตวัแทนกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายชนินทธ์ โทณวณิก 
และนางสินี เธียรประสิทธ์ิ  
 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั หรือกบับริษทัในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
7.3.1    บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั และไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุ้น

สามญั เช่น หุ้นบุริมสิทธิ อีกทั้งบริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีหุ้น
ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

7.3.2  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 25/2561 ประชุมวนัท่ี 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณา
ออกจ าหน่ายตามท่ีเห็นสมควร 

(ก) ตราสารหนีท้ีอ่อกจ าหน่ายแล้ว  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดมี้การออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
หุน้กูข้องบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และ
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ลกัษณะการเสนอขาย : ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ “ผูล้งทุนรายใหญ่” 
อายขุองหุน้กู ้ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,000,000,000 (หน่ึงพนัลา้น) บาท  
จ านวนของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,000,000 (หน่ึงลา้น) หน่วย  
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 13 กนัยายน 2561 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : 13 กนัยายน 2564 
อตัราดอกเบ้ีย : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
91 

 

การช าระคืนเงินตน้ : ช าระเงินตน้ทั้งจ  านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
การช าระดอกเบ้ีย :  ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ  6 เดือน ทุกวนัท่ี 13 มีนาคม และวนัท่ี 13  

 กนัยายนของทุกปี ตลอดอายหุุน้กู ้
          ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ : บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
          การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : “BBB+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ  ากดั 
(ข) ตราสารหนีท้ีย่งัมิได้ออกจ าหน่าย 
บริษทัมีวงเงินหุ้นกู้ท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัรา

เทียบเท่า (ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 25/2561)  
7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายของบริษัท บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่เกินก าไรสุทธิต่อหุ้นและ        
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งน้ี 
จะตอ้งพิจารณาถึงผลการด าเนินงานและก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยวา่ มีความสามารถท่ีจะจ่ายได้
โดยไม่ผิดข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด นอกจากน้ี วนัท่ี 11 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุม
คณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2554 มีมติเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่จ่ายปันผลระหวา่งกาล 

ในปี 2561 บริษทัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 โดยจดัสรรจากก าไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.158 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 850 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 134.34 ลา้นบาท  

นโยบายของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัไม่ไดก้  าหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัยอ่ยให้แก่บริษทั ข้ึนอยู่กบัผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษทัยอ่ย หากบริษทัย่อย      
มีกระแสเงินสดเพียงพอ และไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เป็นกรณีไป แต่ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไม่เกินกวา่ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัยอ่ย 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัของบริษัท  
รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
1. ก าไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี   ลา้นบาท 214 36 100 (88) 90 
     ก าไร (ขาดทุน) จากวิทยาลยัดุสิตธานี  ลา้นบาท 53 78 99 67 74 
รวมก าไร (ขาดทุน)  ล้านบาท 267 114 199 (21) 164 

2. จ านวนหุน้ (ก) ลา้นหุน้ 850 850 85 85 85 

3. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ไม่รวมวิทยาลยั 
    ดุสิตธานี 

บาท/หุน้ 0.26 0.04 1.18 (1.03) 1.07 

     ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากวิทยาลยั 
     ดุสิตธานี  

บาท/หุน้ 0.06 0.09 1.18 0.79 0.87 

รวมก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุ้น 0.32 0.13 2.36 (0.24) 1.94 
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4. เงินปันผลประจ าปี  บาท/หุน้ 0.16 0.10 1.20 1.00 1.00 
5. เงินปันผลจ่าย  ลา้นบาท *134.3 *85 *102 *85 *85 
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไร (ขาดทุน) 
    ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี  

% 63 236 102 - 94 

หมายเหต ุ * จัดสรรจากก าไรสะสม  
 (ก)  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น จากหุ้นละ10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

 ในงบการเงินรวมปี 2556 บริษทัไดน้ างบการเงินของวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีบริษทัลงทุนทางออ้มในสัดส่วน
ร้อยละ 86.79 มาจดัท างบการเงินรวมกับบริษทั จากการประเมินอ านาจควบคุมใหม่ในวิทยาลัยดุสิตธานีพบว่า
วทิยาลยัดุสิตธานีควรจดัเป็นบริษทัยอ่ย  

ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
สถาบนัการศึกษาเอกชนจดัสรรผลประโยชน์ให้ผูรั้บใบอนุญาตไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของรายไดท่ี้สูงกวา่ค่าใชจ่้าย
หลงัจากจดัสรรเขา้กองทุนต่าง  ๆตามท่ีก าหนดแลว้ 

 

 
 
 



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
93 

 

8. โครงสร้างการจัดการ  
  
 โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานท่ีปรึกษา ศาสตราจารย์
สรรเสริญ ไกรจิตติ และนายศักด์ิ เก่ียวการค้า เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย   
เป็นผูก่้อตั้งและท่ีปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณะกรรมการ 
 

ต าเเหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท ประชุมโดยไม่มี

ฝ่ายบริหาร /3 
1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 12/13 1/1 

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  

12/13 1/1 

3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

13/13 1/1 

4 นายธีรพล โชติชนาภิบาล /1 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 8/9 -/1 

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ์/2 กรรมการอิสระ  10/13 -/1 

6. 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  
กีระนนัทน ์ 

กรรมการอิสระ 
11/13 -/1 

7. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์  กรรมการอิสระ 11/13 1/1 

8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั  กรรมการอิสระ 10/13 1/1 

9. นางวรางค ์ไชยวรรณ 
กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
9/13 -/1 

10. นายชนินทธ์  โทณวณิก 
รองประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร 

13/13 - 

11. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร  9/13 - 

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

13/13 - 
 

 

หมายเหตุ   * ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ นายชาตรี โสภณพนิช เป็นประธานกิตติมศักด์ิ  ได้ถึงแก่กรรม เม่ือวันท่ี  24 มิถุนายน 2561  
           /1     นายธีรพล โชติชนาภิบาล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ มีผลวนัท่ี 23 เมษายน 2561 แทนนายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ และ 
               ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 แทน ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์  

            /2      ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 
            /3      การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 
                   ทั้งน้ี กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการนอ้ยกวา่ร้อยละ 75 เน่ืองจากบริษทัเปล่ียนก าหนดวนัประชุมไปจากเดิม ท าให ้

           กรรมการบางท่านไม่สามารถมาประชุมไดต้ามก าหนดวนัเวลาใหม่   
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  บริษทัมีกรรมการอิสระ 8 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงมีจ านวนและคุณสมบติัเป็นไปตาม
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 
 

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
รายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น บมจ. ดุสิตธานี ของกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัคือ นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธ์ิ นางศุภจี  

สุธรรมพนัธ์ุ กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั  
 
 

 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

ท่ี ช่ือ 

การถือครองหลกัทรัพย ์

ถือโดยตนเอง ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง รวม เพ่ิมข้ึน 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 (ลดลง) 

1 นายอาสา สารสิน - - - - - - - 

2 
ศาสตราจารยพิ์เศษหิรัญ  
รดีศรี 

- - - - - - - 

3 นางปราณี ภาษีผล - - - - - - - 
4 นายธีรพล โชติชนาบาล - - - - - - - 

5 
ศาตราจารยพิ์เศษ ดร. 
กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ - - - - -   - -  

6 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. 
คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน ์ -                 - -   - - - -   

7 นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์  - - - - - - - 
8 นายสมประสงค ์บุญยะชยั - -      - - - - - 
9 นางวรางค ์ไชยวรรณ - - 21,911,080   21,911,080   21,911,080      21,911,080     0 

 10 นายชนินทธ์ โทณวณิก      526,000      526,000 
  423,389,440  423,389,440 424,475,680   424,475,680  0  

11 นางสินี เธียรประสิทธ์ิ      560,240       560,240  
12 นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ - - - - - - - 

รวม (หุน้) 1,086,240 1,086,240 445,300,520 445,300,520 446,386,760 446,386,760 0 
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8.2  ผู้บริหาร   
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้บริหาร ต าเเหน่ง 

1. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

2. นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินกลุ่ม 

3. นางสาวละเอียด  โควาวสิารัช ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุน 

4. นางจิตอนงค ์ภูมิภาค ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย 

5. นายบุน คว ีล้ิม ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการโรงแรม 

6. ดร. นิรมล จินดานุวฒัน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

      7. นายศิรเดช โทณวณิก 
รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการ และ 
รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายธุรกิจการศึกษา  

หมายเหตุ      *นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมษ์ ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือ
เทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ประวติัผูบ้ริหารเเละรายละเอียด ปรากฏใน
เอกสารเเนบ) 

        ในปี 2561 ผูบ้ริหารท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไม่มีการถือครองหรือซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
8.3  เลขานุการบริษัท 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2559  มีมติแต่งตั้ ง นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล    
เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ประวติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการท่ีเป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน

ท าหนา้ท่ีทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคลอ้งกบัภาระความรับผดิชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิน
ของบริษทัเเละเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนั โดยก าหนดค่าตอบเเทน ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

8.4.1  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
1. ค่าตอบเเทนการประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ 
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 30,000 บาท กรรมการทา่นอ่ืน เดือนละ 20,000 บาท 
- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 25,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 15,000 บาท 
ค่าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ไดเ้เก่ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 15,000 บาท 
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- ค่าตอบแทนรายคร้ัง ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 
15,000 บาท 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 15,000 บาท 

2. ค่าตอบเเทนประจ าปี  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปีอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ในปี 2561 สรุปค่าตอบเเทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 

                                   ปี 2561 
  

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการ

อืน่* 
รวมค่าตอบเเทน 

 ค่าตอบเเทน 
รายเดอืน 

ค่าตอบเเทน 
รายคร้ัง 

ค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการ
นอกสถานที่ 

ค่าเบีย้
ประชุม 
Non- 

Executive /3 

ค่าตอบแทน
รายปี  
(2560) 

ค่าตอบเเทน 

1. นายอาสา สารสิน 
2. ศาสตราจารยพิ์เศษ หิรัญ รดีศรี 
3. นางปราณี ภาษีผล 
4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล /1 
5. ศาสตราจารยพิ์เศษ 
   ดร. กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์/2 

6. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. 
    คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน ์
7. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ ์
8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั 

9. นางวรางค ์ไชยวรรณ  

10. นายชนินทธ์ โทณวณิก 
11. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 

กรรมการที่ พ้นจากต าแหน่ง ปี 
2561 
1. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ 
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
1. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ 

2. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้  
รวมค่าตอบแทนที่ปรึกษาฯ 

304,000 
202,667 
202,667 
165,334 
202,667 

 

202,667 
 

202,667 
202,667 
202,667 
202,667 
202,667 
202,667 

 
37,333 

2,533,337 
 

202,667 
202,667 
405,334 

255,000 
180,000 
180,000 
105,000 
135,000 

 

150,000 
 

150,000 
150,000 
120,000 
180,000 
120,000 
180,000 

 
- 

1,905,000 
 

120,000 
180,000 
300,000 

25,000 
- 

15,000 
15,000 
15,000 

 

15,000 
 

15,000 
- 

15,000 
15,000 
15,000 
15,000 

 
 

- 
160,000 

 
- 

15,000 
15,000 

20,000 
15,000 
15,000 

- 
- 

 

- 
 

15,000 
15,000 

- 
- 
- 
- 
 
 

- 
80,000 

 
- 
- 
- 

       223,000 
112,000 
112,000 

- 
112,000 

 

112,000 
 

112,000 
112,000 
112,000 
112,000 
112,000 
112,000 

 
- 

1,343,000 
 

112,000 
112,000 
224,000 

- 
660,000 
466,333 
75,000 

201,333 
 

- 
 

- 
- 

115,000 
- 
- 
- 
 
 

- 
1,517,666 

 
- 
- 
- 

827,000 
1,169,667 

991,000 
360,334 
666,000 

 

479,667 
 

494,667 
479,667 
564,667 
509,667 
449,667 
509,667 

 
37,333 

7,539,003 
 

434,667 
509,667 
944,334 

รวม (บาท) 2,938,671 2,205,000 175,000 80,000 1,567,000 1,517,666 8,483,337 
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หมายเหตุ * รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
 /1   นายธีรพล โชติชนาภิบาล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ มีผลวันท่ี  23 เมษายน 2561 แทนนายเค็นเน็ท  
กอศิริโสภณ   และด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี  1 ตุลาคม 2561 แทน ศาสตราจารย์พิ เศษ  
ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์

                                          /2     ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 

                 /3     การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 
 

ค่าตอบเเทนกรรมการ 

ค่าตอบเเทน* 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 

ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายคร้ัง 4,021,333 6,196,003 

ค่าตอบเเทนรายปี 850,000 1,343,000 

รวม 4,871,333 7,539,003 

*ไม่รวมค่าตอบเเทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
ค่าตอบเเทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
ส่วนผูบ้ริหารอ่ืนๆ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัความเหมาะสมในการก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีช้ีวดัต่างๆ เป็นตัวบ่งช้ี ได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท  
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลด้วยตัวช้ีว ัด (Key Performance Indicators: KPIs) การเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนในต าแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั การส ารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา 
เป็นตน้ โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือ การปรับอตัราเงินเดือน โบนสัประจ าปี และสวสัดิการอ่ืน  ๆส่วนสิทธิประโยชน์
ในระยะยาว ไดแ้ก่ เงินสมทบจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี 2560– 2561 ดงัน้ี  

 

ปี จ านวน
(คน) 

                       จ านวนเงิน (ล้านบาท)  
 

 เงินเดือนและโบนัส ค่าสวสัดิการอืน่ รวม 
2560 
2561 

     8 
7 

62.73 
69.22 

14.84 
18.31 

77.57 
87.53 

 

8.4.2   ค่าตอบแทนอืน่ 
 ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 

- ไม่มี – 
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 ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 
 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน  
โดยในปี 2561 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 7 ราย จ านวน 2.79 ลา้นบาท 
 8.5   บุคลากร  
 จ านวนพนักงานทั้งหมด  

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 3,328 คน ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังานและผูบ้ริหารในส่วนของส านกังานใหญ่
และ พนักงานโรงเเรมของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงพนักงานของโรงแรมภายใต้ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี มีทั้งส้ิน 11 เเห่ง 
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ค่าตอบแทนพนักงาน  
ปี 2561 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 830.00 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

เงินโบนสั ค่ารักษาพยาบาล ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน ค่าอาหารกลางวนั กองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยอ่ย
ไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 1,036.40 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ปี 2561 พนักงานปฏบิัตกิาร/
บริการ (คน) 

พนักงานบริหาร (คน) พนักงานในส านักงาน
ใหญ่ (คน) 

รวม (คน) ค่าตอบแทนพนักงาน 
 (ล้านบาท) 

บมจ. ดุสิตธานี 993 23 199 1,215  830.0  
บมจ. ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 289 3 0 292  126.6  
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 821 3 0 824  290.9  
บ. ดุสิต เวลิด์วายด์ - 5 51 56  128.5  
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท - 1 4 5  6.7  
บ. ดุสิต กร์ูเมต ์ - 1 - 1  2.7  
บ. อาศยั โฮลด้ิงส์  - 1 6 7  6.4  
Dusit Thani Philippines, Inc. 308 1 - 309  144.2  
Dusit Overseas Co., Ltd. 2 - - 2  6.0  
DMS Property Investment Pvt. Ltd. 258 1 - 259  171.2  
วทิยาลยัดุสิตธานี 358 - - 358 153.1 
รวม 3,029 39 260 3,328 1,866.4 

หมายเหตุ บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
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นโยบายในการพฒันาบุคลากร  
 บริษทัเช่ือมัน่วา่การเจริญเติบโตขององคก์รนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพ และประสิทธิภาพของพนกังาน บริษทัจึง
มีนโยบายมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาระบบการบริหารให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล พฒันาความรู้ของ
พนกังานทุกฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ เเละสนบัสนุนใหพ้นกังาน
ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี ให้อ านาจในการตดัสินใจ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กบัความส าเร็จของบริษทั   

เพื่อผลักดันให้นโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม บริษทัได้มุ่งเน้นให้ผูบ้ริหารร่วมกันก าหนดทิศทางองค์กร 
(Direction) ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อให้เเต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business 
Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อพนกังานในเเต่ละสายงานจะไดน้ าไปก าหนดวตัถุประสงค์เเละ
ตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกบัทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
เเละหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังาน  ตวัช้ีวดัน้ีจะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเเต่
ละคน และเป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคคลากรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายต่อไป  
 
งบประมาณการพฒันาบุคลากร   

บริษทัเล็งเห็นว่าพนกังานคือทรัพยากรท่ีส าคญัขององค์กร การพฒันาศกัยภาพพนกังานถือเป็นนโยบาย
ส าคญั บริษทัจึงได้ก าหนดงบประมาณการฝึกอบรมประจ าปีของพนกังานส านกังานใหญ่เท่ากบัร้อยละ 1.5 ของ
ยอดรวมเงินเดือนของพนกังานส านกังานใหญ่  และร้อยละ 3 ของยอดรวมเงินเดือนทั้งปีของพนกังานแต่ละ
โรงแรม เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนกังานทุกคน และก าหนดให้แต่ละบุคคลตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมโดย
แบ่งเป็น 2 ภาค คือหลกัสูตรภาคบงัคบัตามต าแหน่งที่บริษทัก าหนดข้ึน และตามสายอาชีพซ่ึงพนกังาน
สามารถออกไปฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง โดยการฝึกอบรมถือเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดั 
(KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเเต่ละคนซ่ึงจะ
มีการตั้งตวัช้ีวดัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 และท าการประเมินในไตรมาสท่ี 4 ของทุกปี   
 

การอบรมพนักงานใหม่ 
ส าหรับพนกังานใหม่ทุกคน จะไดรั้บการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หลกัสูตรคือ หลกัสูตร

ปฐมนิเทศเม่ือเร่ิมงาน เม่ือท างานครบ 60 วนั และ เม่ือท างานครบหน่ึงปี ตามล าดับ โดยมีวตัถุประสงค์ให้
พนกังานใหม่ไดรั้บทราบระเบียบปฏิบติัในการท างาน ขอ้ปฏิบติั นโยบายขององค์กร รวมทั้งความรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์และสถานท่ีตั้งของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมงานกบัทีมต่อไป   
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แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ (แบ่งตามโมเดล 4Cs การอบรมของบริษัท) 

ประเภท พนักงานระดบั 1-2 พนักงานระดบั 3 พนักงานระดบั 4-5 

การฝึกอบรมภาค
บังคบั

(Compulsory 
Training) 

 

 ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
 ความสง่างามในรูปแบบดุสิต 
 การประเมินผลการท างาน 
 การสัมภาษณ์โดยองิพฤติกรรม 
 วทิยากรมืออาชีพ 
 ระเบียบวนิยัในท่ีท างาน 

 ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
 ความสง่างามในรูปแบบดุสิต  
 หลกัสูตรพฒันาทกัษะผูน้ า  

(8 บท)  
 การสัมภาษณ์โดยองิ

พฤติกรรม 
 การสอนงานในท่ีท างาน 
 ระเบียบวนิยัในท่ีท างาน 

 ปฐมนิเทศพนกังานใหม่  
 ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการ 
 การอบรมท่ีเก่ียวกบังาน 
 ความสง่างามในรูปแบบดุสิต  
 ภาวะผูน้ าส าหรับพนกังานระดบั 4  
 การสอนงานในท่ีท างาน ส าหรับ

พนกังานระดบั 4  
การฝึกอบรมที่
เกีย่วกบัสาขา

อาชีพ  
(Career 

Training) 

 หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง 
 

 หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ตนเอง 

 การพฒันาขีดความสามารถท่ี
เก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน ภาษา และ
คอมพวิเตอร์ 

การฝึกอบรมเพือ่
ใช้ส าหรับการ
พฒันาองค์กร 
(Competitive 

Training) 
 

 การเงินส าหรับผูบ้ริหารท่ีไม่ใช่นกัการเงิน 
 การบริหารรายได ้
 การสนทนาในภาวะวกิฤต 
 การน าเสนอใหไ้ดผ้ลสูงสุด 

 ทกัษะการน าเสนอ 
 หวัขอ้ฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

และความตอ้งการตาม
หน่วยงาน 

 หวัขอ้ฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
และความตอ้งการตามหน่วยงาน 

 ภาษาอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เทคนิคการเพิม่ยอดขาย 

การฝึกอบรม
Corrective 
Training 

 การรับมือกบัเร่ืองราวร้องทุกข ์  การรับมือกบัขอ้ร้องเรียน 
 การรับมือกบัเร่ืองราวร้องทุกข ์

 การรับมือกบัขอ้ร้องเรียน 
 

 

การพฒันาทกัษะพนักงานอย่างต่อเน่ือง  
การพฒันาพนักงานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัจึงได้มุ่งเน้นให้พนักงาน 

ทุกระดบัไดเ้ขา้ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้มีความรู้ ความช านาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต และเพื่อให้พนกังานระดบัผูบ้ริหารและระดบัปฏิบติัการไดพ้ฒันาคุณภาพในการท างาน
อยา่งต่อเน่ือง ทางบริษทัจึงส่งเสริมให้พนกังานไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมตามความตอ้งการโดยอิงจากแบบประเมิน
ความตอ้งการฝึกอบรมส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ซ่ึงจดัท าเป็นประจ าทุกปี 
 บริษทัจะเป็นผูก้  าหนดเเนวทางในการพฒันาพนกังาน ทั้งในรูปเเบบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถให้พนกังานระดบัสูงของบริษทั เช่น หลกัสูตรพฒันาผูน้ าส าหรับผูบ้ริหารระดบักลางถึง
ระดบัสูง รวมถึงการหมุนเวียนเปล่ียนหนา้ท่ีความรับผดิชอบเพื่อให้พนกังานสามารถพฒันาทกัษะความช านาญ
จากประสบการณ์ในต าเเหน่งหนา้ท่ีใหม่ เป็นตน้ ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเล่ือนระดบัพนกังานให้เหมาะสมกบั
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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 เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานแต่ละคนไดรั้บการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกดา้น บริษทัจึงก าหนดให้
มีการท าแผนการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนกังาน และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
ยืนยนัไดว้่า การฝึกอบรมพนักงานของบริษทัไดถู้กจดัท าอย่างถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ มีการวางแผนการไว้
ล่วงหนา้ เป็นระบบ โดยบริษทัก าหนดเป้าหมายวา่โรงแรมต่างๆ จะตอ้งจดัการฝึกอบรมให้ส าเร็จตามแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของแผนการท่ีวางไว ้ ในการก าหนดแผนการฝึกอบรมประจ าปีนั้น 
ทางบริษทัจะใหค้วามส าคญักบัผลของการฝึกอบรมท่ีช่วยพฒันาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ มากกวา่จ านวน
ชัว่โมงในการฝึกอบรมของพนกังาน ดงันั้นบริษทัจึงไดมี้แนวทางในการก าหนดโครงการสร้างฝึกอบรม ดงัน้ี  

- พนกังานระดบั 1-3 (ระดบับริหาร) จะใหค้วามส าคญักบัการอบรมเฉพาะบุคคลท่ีช่วยพฒันาทกัษะ
ของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคน ดว้ยการเขา้อบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมหลกัของบริษทั และหลกัสูตร
การฝึกอบรมท่ีจดัโดยส านักงานใหญ่ดว้ยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากร หรือ การเขา้รับการ
อบรมท่ีจดัโดยบริษทัฝึกอบรมภายนอก เป็นตน้ 

- พนักงานระดบั 4-5 (ระดับปฏิบติัการ) ท่ีเป็นพนักงานส่วนหน้าจะมุ่งเน้นความส าคญัไปท่ีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการโดยก าหนดให้มีชัว่โมงการฝึกอบรมต่อคนไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงต่อเดือน 
ขณะท่ีพนกังานฝ่ายสนบัสนุนนั้นจะให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมในแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ และหลกัสูตรหลกัของบริษทั 

ตารางแสดงหลกัสูตรของดุสิต 
 

ระดบั 

NSO DG1 DG2 ALP OPT HG PA MD 

18 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 18 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 

1 X X X   X X X 

2 X X X   X X X 

3 X X X X X X X X 

4 X X X X X    

5 X X X X     

NSO   หลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
DG 1    หลกัสูตรความสง่างามอยา่งไทยในรูปแบบของดุสิต 
DG 2 หลกัสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต 
ALP  หลกัสูตรพฒันาทกัษะผูน้ า (จ านวน 8 บท)  
OPT  หลกัสูตรทกัษะการสอนงาน 
HG  หลกัสูตรการรับมือกบัความคบัขอ้งใจของพนกังาน 
PA   หลกัสูตรการประเมินผลการปฏิบติังาน 
MD   หลกัสูตรการรักษาวนิยัของพนกังาน 

 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)    

เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้รียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการรับความรู้จากการฝึกอบรม พนกังานทุกระดบัสามารถเรียนรู้และพฒันา
ทกัษะอยา่งต่อเน่ืองผา่นวธีิการท่ีระบุไวใ้นตารางขา้งล่างน้ี 
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วธีิการ 

ทกัษะการ
เป็นพีเ่ลีย้ง
และการ
สอนงาน 

การท างาน
เฉพาะกจิการ
หมุนเวยีนสาย
งานหรือการ
ฝึกงาน 

โครงการพเิศษ 
/ การมอบหมาย
งานเพื่อขยาย
ขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

การประกบ
กบัผู้บริหาร
ระดบัสูง
เพือ่เรียนรู้
งาน 

การฝึกอบรมระดบั
ปฏิบัตกิาร 
การฝึกอบรมทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

การเรียน
ออนไลน์  
(E-Learning) 
 

การเรียนด้วย
ตวัเอง (เพือ่
พฒันาทกัษะ
ของตนเอง)  

กลุ่ม
ผู้เรียน 

พนักงาน
ระดบั 1 

 
การสอน
งานโดย
ผูบ้ริหาร 

 
การหมุนเวยีน
สายงานเพื่อ
ขยายขอบเขต
การเรียนรู้ใน
สายงานนั้น 

  
โครงการพิเศษ 
/ การมอบหมาย
งานเพื่อขยาย
ขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

   
การฝึกอบรมระดบั
ปฏิบติัการ 

 
ทกัษะการเป็น
ผูน้ า (เรียนกบั 
E-Cornell) 

  

พนักงาน
ระดบั 2 

 
การสอน
งาน 
การเป็น 
พ่ีเล้ียงใน
ดา้นอาชีพ 

 
การหมุนเวยีน
สายงาน / 
คณะท างาน
เฉพาะกิจ
ส าหรับโรงแรม
ท่ีจะเปิดใหม่ 

  
โครงการพิเศษ 
/ การมอบหมาย
งานเพื่อขยาย
ขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

  
โปรแกรมหลกั
ส าหรับระดบั
ผูบ้ริหาร 

 
ทกัษะการเป็น
ผูน้ า  

 

พนักงาน
ระดบั 3 

 
การเป็น 
พ่ีเล้ียงใน
ดา้นอาชีพ 

 
การหมุนเวยีน
สายงาน / 
คณะท างาน
เฉพาะกิจ
ส าหรับโรงแรม
ท่ีจะเปิดใหม่ 

  
โครงการพิเศษ 
/ การมอบหมาย
งานเพื่อขยาย
ขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

  
โปรแกรมหลกั
ส าหรับระดบั
ผูจ้ดัการและ
หวัหนา้งาน 

 
ทกัษะการ
จดัการ 
ทกัษะการ
ท างาน 

 

พนักงาน
ระดบั 4 

 
การเป็น 
พ่ีเล้ียงใน
เร่ืองงาน 

 
การแลกเปล่ียน
สายงาน 

-   
โปรแกรมหลกั
ส าหรับระดบั
ผูจ้ดัการและ
หวัหนา้งาน 

 
- ภาษาองักฤษ 
- ทกัษะการ
ท างาน 

 

พนักงาน
ระดบั 5 

 
การเป็น 
พ่ีเล้ียงใน
เร่ืองงาน 

 
การแลกเปล่ียน
สายงาน 

- -  
- โปรแกรมหลกั
ส าหรับพนกังาน
ทัว่ไป 
- ทกัษะในการ
ปฏิสมัพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน 

 
- ภาษาองักฤษ 
- ทกัษะการ
ท างาน 
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การพฒันาทกัษะพนักงานด้วยการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  
          เพื่อเป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้และพฒันาทกัษะของพนกังานให้สอดคลอ้งยคุปัจจุบนั ทางฝ่ายการเรียนรู้และ
พฒันาบุคลกร ไดริ้เร่ิมใหมี้การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) กล่าวคือ พนกังานเรียนรู้เน้ือหาดว้ยตวัเองผา่น
เวบไซต์ท่ีทางบริษัทจดัไว ้รวมถึงท าแบบทดสอบ ตอบค าถาม ให้ได้ตามเกณฑ์ ก่อนท่ีจะเข้ารับการอบรมภายใน
ห้องเรียน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้พนกังานสนใจเรียนรู้ดว้ยตวัเองมากข้ึน และ เป็นการประหยดัและสามารถลดเวลาการ
เรียนการสอนภายในห้องเรียน ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบกบัการท างานของพนกังานในเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ให้บริการ  ตวัอยา่งหวัขอ้วิชา ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศพนกังานใหม่  หลกัสูตรความสง่างามอยา่งไทยในรูปแบบของดุสิต 
หลกัสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต หลกัสูตรพฒันาทกัษะผูน้ า หลกัสูตรดุสิตโกลด ์เป็นตน้ 
 
การพฒันาพนักงานเพือ่รองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัท  

1)   Succession Planning  
ส าหรับการพฒันาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตวัและการเติบโตนั้น ทางบริษทัมีการพฒันา ผูบ้ริหารโดย

ก าหนดเป็นแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว โดยในปีท่ีผ่านมา มีระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป
ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งภายในโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 42 ของต าแหน่งงานวา่งส าหรับระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป   

2)   D Star 
บริษทัได้มีการคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพสูงเข้าโครงการพฒันาคนเก่ง (D Star) เพื่อพฒันาแบบเร่งด่วน  

(Fast Track) ตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติมโตของบริษทัในระยะสั้ น โดย 
ในปี 2561  D Star ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งร้อยละ 24.50 ของต าแหน่งงานวา่ง 

3)   LEAD  Y  
ส าหรับการพฒันาผูบ้ริหารรุ่นเยาว ์เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ทางบริษทัมีการด าเนินโครงการอย่าง

ต่อเน่ือง ด้วยการยกระดับคุณภาพโครงการ Management  Trainee เป็นโครงการ LEAD  Y  ซ่ึงบริหารโครงการโดย
ส านกังานใหญ่ของดุสิต เพื่อพฒันาคนรุ่นใหม่ให้เติบโตในระดบัผูบ้ริหารในอนาคต ดว้ยการรับนกัศึกษาจบใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพจากวิทยาลยัดุสิตธานี และ สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเขา้มาร่วมโครงการ โดยใน  
6 เดือนแรก ของการฝึกงานในโรงแรมแรก LEAD  Y ไดฝึ้กงานหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานบริหาร
จดัการครบทุกดา้น รวมถึงการจดัท ารายงานการแกปั้ญหาท่ีพบเพื่อน าเสนอผูบ้ริหารเป็นแนวทางในการน าไปปรับใช้
พฒันาระบบต่างๆ และอีก 6 เดือนหลงั LEAD  Y จะไดย้า้ยไปโรงแรมท่ีสอง ในแผนกท่ีตนเองสนใจและฝึกงานใน
ระดบัหวัหนา้งาน รวมทั้งท าโปรเจคเสนอผูบ้ริหารเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการบริการให้มีประสิทธิภาพ และเม่ือจบ
โครงการหน่ึงปี ก็จะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นระดับผูช่้วยผูจ้ดัการและได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผูบ้ริหาร
ระดบักลางและระดบัสูงของบริษทัต่อไป   
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4)    Supervisory Development Program (Management Trainee)  
ส าหรับโครงการ Management Trainee โรงแรมต่างๆ ยงัคงสามารถท าโครงการน้ีไดใ้นปี 2561  และจะมีการปรับ

เป็นโครงการพัฒนาหัวหน้างาน หรือ Supervisory Development Program (SDP)  ตั้ งแต่ปี  2562 เป็นต้นไป ทั้ งน้ี 
โครงการ SDP จะบริหารจดัการโครงการโดยโรงแรม เพื่อพฒันาบุคลกรซ่ึงตามความตอ้งการและรองรับต าแหน่งท่ีวา่ง
ส าหรับโรงแรมนั้น  ๆเป็นหลกั 

 
 

9.    การก ากบัดูแลกจิการ   
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเสมอมา ดว้ยเช่ือวา่ การด าเนินธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้จะส่งผลให้บริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรท่ี
เติบโตอย่างย ัง่ยืน รวมทั้ งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู ้ถือหุ้น  
นักลงทุน และผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการบริษทัเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  

บริษัทมุ่ งมั่นด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี 
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งท่ีเป็นหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (Thai Institute of Directors –IOD) (“สถาบัน IOD”) ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น หลักเกณฑ์ของ The 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) เป็นต้น นอกจากการก าหนดเป็นจรรยาบรรณและ
นโยบายแล้ว บริษัทได้จดัท าแนวปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการน านโยบายดังกล่าวไปใช้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562  ไดมี้การพิจารณา
ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและได้มีการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการฉบบัใหม่ข้ึนเพื่อให้
ครอบคลุมหลกัปฏิบติัและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน นอกเหนือจากการ
สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 
หลกัปฏิบติั 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่า

ใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความย ัง่ยนื 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
(Strengthen Board Effectiveness) 
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หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลกัปฏิบติั 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลกัปฏิบติั 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)  

 

หลกัปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

บริษทัมีนโยบายท่ีก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไวช้ัดเจน 
นอกเหนือจากหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามกฎหมายซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ีใน
การบริหารจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษทั รวมถึงการก ากบัดูแล
และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีท่ีก าหนด 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังาน และดูแลรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว รวมทั้งก าหนดให้มีการส่ือสาร
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ฝ่ายจดัการ และพนกังาน
ของบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการและทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจในบทบาทและตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบในฐานะ
ผูน้ าองคก์ร (รายละเอียดบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.3 หวัขอ้ 2. กรรมการ 
หวัขอ้ยอ่ย “บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั”) 

บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง รวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุน ตรวจสอบและก ากับดูแลการ
ปฏิบติังานและการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีท่ีก าหนด 
และบริษทัไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นกนั (รายละเอียดบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยเปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย และรายละเอียดบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
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ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด หัวขอ้ยอ่ย 
“หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม”) 

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดท ากฎบัตรส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และ
ด าเนินการให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับทราบเก่ียวกบักฎบตัรดงักล่าว รวมถึง
ก าหนดให้มีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวทุกปีอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อจะไดแ้กไ้ขให้สอดคลอ้งกบัทิศทาง
ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การจดัท าจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย และด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2562 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ และบริษทัไดป้รับแกไ้ข
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และทิศทางธุรกิจของบริษทั 

 
หลกัปฏิบัติ 2  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื  

คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององคก์รท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบั
ทิศทางขององค์กร รวมถึงเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ เพื่อส่ือสารให้กับผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าใจใน
วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดบัขององคก์รยึดถือเป็นหลกัในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(รายละเอียดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมได้
เปิดเผยไวใ้นขอ้ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ 1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษทัใน
ภาพรวม ในการน้ี บริษทัได้ด าเนินการส่ือสารและอบรมเร่ือง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม ให้แก่พนักงาน 
และลงประกาศไวใ้นเวบ็ไซด์ของบริษทั  เพื่อส่ือสารเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการขยายธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบายให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างรากฐานของบริษัทให้แข็งแกร่ง (Strengthening 
Foundations) เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษทั มุ่งเนน้ในเร่ืองการสร้างวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงส่งเสริมให้มีการ
น านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ในกิจการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ รวมทั้ง
ก ากบัดูแลใหมี้การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

บริษทัมีนโยบายท่ีจะทบทวนและพิจารณาก าหนดแผนกลยุทธ์ และงบประมาณทุกปีเพื่อให้มัน่ใจว่า
แผนกลยุทธ์และงบประมาณดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององค์กร และมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และ
งบประมาณท่ีก าหนด ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 ไดพ้ิจารณาก าหนดงบประมาณ ประจ าปี 
2562 ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขยายธุรกิจของบริษทั 
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หลกัปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล  
บริษทัมีนโยบายก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจและขนาดของบริษทั 

และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี
คุณสมบติั ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัอนัประกอบดว้ยทกัษะทางดา้น
ธุรกิจโรงแรม ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการลงทุนในต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
กฎหมาย เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) รวมทั้งตอ้งเป็นบุคคลมี
คุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร นอกจากน้ี องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมี
สัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสะท้อนอ านาจท่ีถ่วงดุลอย่าง
เหมาะสม และมีจ านวนกรรมการอิสระเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิจ  านวน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ 8 คน ซ่ึงเป็นผูห้ญิง 2 คน คิดเป็นสัดส่วน
กรรมการอิสระเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยประธาน
กรรมการเป็นกรรมการอิสระ  รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัผูด้  ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม 
และไม่ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าท่ีและการ
ปฏิบติังาน 

ในการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระบริษัทจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเป็นหลกั แต่บริษทัมีนโยบายก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัท่ี
มากกว่าหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอียดคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระของบริษทัเปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.3 หวัขอ้ 1. กรรมการอิสระ หวัขอ้ยอ่ย “คุณสมบติัของกรรมการอิสระ”) 

บริษทัมีนโยบายก าหนดให้กรรมการอิสระของบริษทัด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษทัต่อเน่ือง
ไดไ้ม่เกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นคร้ังแรก ทั้งน้ี หากจะแต่งตั้ง
กรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 
ในปี 2561 ไม่มีกรรมการอิสระท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 9 ปี  

บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คนให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษทั และจะไม่
เป็นบุคคลคนเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม และไม่ด ารงต าแหน่งใด ๆ 
ในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อให้เกิดความชดัเจนให้ดา้นความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบั
ดูแลและการบริหารงานประจ า  

บริษทัก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี และกรรมการควรเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ีจดัข้ึนในปีนั้นๆ  
เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น (รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการเปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.3 หัวขอ้ 2. กรรมการ 
หัวขอ้ย่อย “การประชุมคณะกรรมการบริษทั” และรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.2)  
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กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และออกเสียงเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ดงันั้น ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษทัค านึงถึงเป็นอยา่งยิ่ง บริษทั
ก าหนดให้กรรมการอิสระสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมโดยสม ่าเสมอ และจดัให้มีการ
ประชุมร่วมกนัโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

บริษทัมีการก าหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนได้จะตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมได ้
ยกเวน้กรรมการอิสระจะไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดร้วมแลว้ไม่
เกิน 5 บริษทั และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืนไดร้วมแลว้ไม่เกิน 2 บริษทั และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

 กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลของกรรมการและผูบ้ริหาร อาทิ อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วน
การถือหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม การด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั 

เพื่อให้การแต่งตั้ งคณะกรรมการของบริษัทและผู ้บริหารมีกระบวนการท่ีชัดเจนและโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
เกินกว่าก่ึงหน่ึงและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ เพื่อให้ท าหน้าท่ีในการ
สรรหาบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเป็นประโยชน์
กบัธุรกิจของบริษทัตามหลกัเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนด เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท (รายละเอียดของ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเปิดเผยไวใ้นข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย หัวขอ้ 3 คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหา) 

บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและก าหนดให้เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดนโยบาย
และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
กลุ่มของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ และบริษทัอ่ืน
ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในอัตราท่ีสูงเกินไป เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั และบริษทั ได้มีการเปิดเผยขอ้มูล
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ทุกปี (รายละเอียดของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเปิดเผยไวใ้นข้อ 9.2 คณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย หวัขอ้ 2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน) 

นอกจากน้ี บริษทัมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพื่อดูแลและให้ค  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั
อย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว รวมถึงหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(รายละเอียดของเลขานุการบริษทัเปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด หัวขอ้  
การแต่งตั้งเลขานุการบริษทั) 

 
หลกัปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษทัมีการก าหนดแผนผูสื้บทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน 
และมีการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงผา่นการอบรมและสัมมนาต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
กลุ่มและผูบ้ริหารท่ีมีความส าคญักับองค์กรมีความตั้งใจในการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มทุกปีเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

บริษทัมีนโยบายจดัใหมี้การเสริมความรู้ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีส าคญั โดยจดัสรรให้แต่ละท่าน
เขา้ร่วมการอบรม ซ่ึงจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ ๆ รวมถึงจดัให้มีโครงการ
ส าหรับพฒันาผูบ้ริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงานและคู่มือกรรมการ และจดั
ให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการท่ีเข้าใหม่ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทและข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (รายละเอียดการด าเนินการ
เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “การปฐมนิเทศกรรมการใหม่” “การพฒันาและส่งเสริม
ความรู้ใหก้บัคณะกรรมการบริษทั”) 

บริษทัได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม และผูบ้ริหารท่ี
ส าคญัทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน   

 
หลกัปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 

ดว้ยลกัษณะธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจการให้บริการ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัคุณภาพและความสนใจของลูกคา้
เป็นส าคญั บริษทัจึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการให้ทนัสมยัเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขนั และมี



  แบบ 56-1                     แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
112 

 

นโยบายส่งเสริมให้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการและสนใจของลูกคา้ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน 
หรือผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหว่างบริษทั และผูมี้ส่วน 
ได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทั้ งเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทัในระยะยาว บริษทัจึงไดมี้การก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 

 สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืน โดยมีผล
ประกอบการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลท่ีจ  าเป็นโดยเท่าเทียมกนั เปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความ
เป็นจริง 

 ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้สิทธิ
ของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  

 

พนักงาน  

 ดูแลความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
 จดัให้มีสวสัดิการต่าง ๆ เช่น ประกนัสุขภาพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้และความก้าวหน้าให้กบัพนักงานทุกระดบัอย่างทัว่ถึงและ

ต่อเน่ือง 
 สนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
 ใหโ้อกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อมกบัความส าเร็จของบริษทั 
 จดัโครงการต่าง ๆ เพื่อใหค้วามรู้ความสามารถกบับุคลากรในองคก์ร 
 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของพนกังาน

แต่ละคน และตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการ
ท าก าไรในแต่ละปี และระยะยาว เช่นการวดัผลการปฏิบติังานตาม KPIs    

 

ลูกค้า 

 ปฏิบติัต่อลูกคา้ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 
 ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
 รักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพฒันาการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้แบบยัง่ยนื 
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 รับข้อเสนอแนะและ/หรือรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับ 
       ความพึงพอใจ 
 ดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพของลูกคา้ 
 ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้อยา่ง ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์  
 รักษาความลบัของลูกคา้ รวมทั้งไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

คู่แข่ง 

 ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี  
 รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั  
 ไม่ใชว้ธีิไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

คู่ค้า 

 ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอนัดีงาม  
 ปฏิบติัตามสัญญา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
 ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม 
 ก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมัน่คง 

ไม่มีประวติัการละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานและสินคา้ตามก าหนด คุณภาพของงาน
และสินคา้ไดม้าตรฐาน และมีราคาท่ีเหมาะสมตามราคาตลาด 

เจ้าหนี ้

 ปฏิบติัตามสัญญา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
 ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม 
 ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต  

 
 

ชุมชน สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  

 เขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการต่างๆ ท่ีเป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพฒันาความเป็นอยู่ของสังคมหรือ
ชุมชน  

 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคม และ
สถาบนัการศึกษา 

 ส่งเสริมใหพ้นกังานของกลุ่มบริษทัมีจิตส านึกและความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
 จดัใหพ้นกังานมีกิจกรรมหรือเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในโครงการต่างๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 ใชท้รัพยากร วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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 ควบคุม ดูแลวสัดุและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นมาตรฐานเพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายเป็นพื้นฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงรวมถึงกฎหมาย

ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 
นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมายในประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน เพื่อให้การลงทุนของ
บริษทัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส 

บริษทัตระหนกัและให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ์โดยสนบัสนุนและ
เคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบติัต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ิน
ก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในบริษทั และส่งเสริมให้บริษทัยอ่ย ผูร่้วมทุน คู่คา้ และผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต ่ากว่า
อตัราท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้  
 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
บริษทัด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้ น  
การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือขอ้มูลท่ีใช้ในการปฏิบติังานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอ่ื้นไปท าซ ้ า ดดัแปลง หรือกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 

 
 

หลกัปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  
บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน ทั้ งด้านการเงิน และการ

ปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัอยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนด
ขั้นตอนของอ านาจอนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกนั
และกนั ก าหนดระเบียบการปฏิบติังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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บริษทัได้จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในภายในองค์กร เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุก
หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทั และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และจะไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มด ารงต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผูบ้ริหารระดบัสูง 
หวัหนา้หน่วยธุรกิจ และตวัแทนจากแต่ละฝ่ายในองคก์ร เพื่อท าหนา้ท่ีในการพิจารณาและวเิคราะห์ความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนกบับริษทั และน าเสนอมาตรการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษทั และก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด และเพื่อให้การ
บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รเป็นไปอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงแยกตามสายธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้ง
รายงานความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ งองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

นอกจากน้ี บริษทัให้ความส าคญักบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนและ
ส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบและยึดถือปฏิบติัตาม และไดก้ าหนดนโยบายในการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน
เพื่อเป็นกลไกในการก ากบัดูแลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแล
กิจการอีกดว้ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริต เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ซ่ึงจดัโดยสถาบนั IOD ร่วมกบัหอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ สมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยไดด้ าเนินการในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบน 
(รายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ดุสิตกบัการพฒันาสู่ความย ัง่ยนื)  

 สนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 การใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่พนกังานผา่นการอบรมและปฐมนิเทศ 
 

ในปี 2561 บริษทัไดส่ื้อสารและจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการ
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรต่อตา้นคอร์รัปชั่นและสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชัว่โมงจากฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์ส านกังานใหญ่ นอกจากน้ี พนกังานทุกระดบัสามารถเขา้ถึงนโยบายต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซต์ภายในของ
บริษทั 
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การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท า

ให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัโดยให้ท าเป็นหนังสือถึงกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร หรือผูต้รวจสอบภายใน 
ดงัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี  
257 ซอยสุขมุวทิ 49 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110  

  

หรือ นางปราณี ภาษีผล 
44 ซอยติวานนท ์40  
ต.ท่าทราย อ.เมือง  
จ. นนทบุรี 11000  

หรือ นายธีรพล โชติชนาภิบาล 
749/1 ซอยพหลโยธิน 54/4  
แยกขานไข 1 เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 

 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 
 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 

เลขานุการบริษัท 
นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 
 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ผู้อ านวยการฝ่ายสอบภายใน 
นายอรรถพล วชัระไพโรจน์ 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 
 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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การปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในการกระท าผดิ 
ผูท่ี้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หากผูท่ี้แจ้งเบาะแสหรือ  

ขอ้ร้องเรียนเป็นพนักงาน ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทั หากร้องเรียน แจง้เบาะแส หรือให้
ขอ้มูลใด ๆ ตามขอบเขตของการร้องเรียนดว้ยความสุจริตใจ ไม่ไดมี้เจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู ้ใดหรือต่อบริษัท จะได้รับการคุ้มครองท่ีเหมาะสม เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน  
ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน พักงาน ลดเงินเดือน เลิกจ้าง หรือการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่าง 
ไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน 

 
หลกัปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูล โดยบริษทัจะให้ความส าคญักบัการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใสทั้งขอ้มูลของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวข้องทั้ งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่าง 
เท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1  เปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุ้นอยา่งโปร่งใส  
2  รายงานประจ าปีจะตอ้งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

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

  

คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท า
รายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสม และถือปฏิบติัสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทั้งก าหนดใหมี้การเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู ้ให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ และเป็น
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ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ กลต. เป็นผูต้รวจสอบหรือตรวจทานงบการเงิน
ของบริษทั 

3. บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัและยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด
มาโดยตลอด ดงัน้ี 

3.1  จดัให้มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Policy) เพื่อความชัดเจนในการด าเนินงานดา้นการ
เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั และหลีกเล่ียงการให้ขอ้มูลท่ีไม่เท่าเทียมกนัแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงอาจจะ
น าไปสู่การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) หรือการสร้างราคาหลักทรัพย์ (Stock Price 
Manipulation) ได ้รวมทั้งไดก้ าหนดให้มีระยะเวลางดให้ขอ้มูล (Quiet Period) เป็นเวลา 30 วนัก่อน
วนัประกาศผลการด าเนินงาน จนถึงวนัท่ีประกาศผลการด าเนินงานผ่านระบบ SET Portal ของ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี บริษทัไดป้ระกาศระยะเวลางดให้ขอ้มูลของปีปัจจุบนัในเวบ็ไซตข์องบริษทั
ภายใตห้วัขอ้ปฏิทินนกัลงทุน (IR Calendar) 

3.2  บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งครบถว้น โดยระบุช่ือของบุคคลท่ีมีการ
ท ารายการระหว่างกนั ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคา และมูลค่าของ
รายการ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขอ
อนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ บริษทัได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและ
เหตุผลของการท ารายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะท ารายการ 

3.3  บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี ค าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงาน (Management Discussion and Analysis) รวมถึงการรายงานขอ้มูลและการตดัสินใจ
ท่ีส าคญัต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด 

3.4  หากบริษทัมีขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักิจการของบริษทั เช่น การเขา้ท ารายการใด ๆ 
หรือมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน และผูถื้อหุ้นควรจะรับทราบ แมว้่าไม่เขา้หลกัเกณฑ์การขอมติจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นหรือกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัให้เปิดเผย บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูถื้อหุ้นหรือนกั
ลงทุนอ่ืนๆ ทราบผา่นทางระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

3.5  บริษทัได้จดัให้มีระบบป้องกนัและตรวจสอบการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิ
ชอบ โดยก าหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวลแกไ้ข
เพิ่มเติมปี 2559) รวมทั้งก าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือ
ครองหลกัทรัพยข์องบริษทัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกปี 
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3.6  บริษทัมีการก าหนดนโยบายในเร่ืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของ
ตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของ
บริษทัหรือบริษทัย่อย ทั้ งน้ีตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงใน
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

3.7  บริษทัไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ซ่ึงมีความเป็นอิสระและมี
ความน่าเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

3.8  งบการเงินของบริษทัไดรั้บการรับรองจากผูส้อบบญัชี และไม่มีรายการท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไข และไม่มีประวติัการถูกสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินตามท่ีหน่วยงานภายนอกก ากบัดูแล 

3.9  มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการ 
ประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม 

บริษทัจดัให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบในการ
ติดต่อส่ือสาร และเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ั้งขอ้มูลทางการเงิน 
และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
www.dusit.com ซ่ึงจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงส่ือมวลชน และโทรศพัท์ โดยบริษทัมุ่งหวงัวา่
ส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์จะเป็นส่ือกลางส าคญัในการให้ขอ้มูล ช้ีแจง ตอบขอ้ซักถาม รวมถึงรับฟังและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูท่ี้สนใจ ซ่ึงสามารถติดต่อขอ
รับทราบขอ้มูลของบริษทัเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนไดท่ี้ 

นางสาวสุทธิภา วชัโรทยางกรู 
ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2200 9999 ต่อ 3676  โทรสาร: +66 (0) 2636 2545   
อีเมล: ir@dusit.com 
ในปี 2561 บริษทัไดด้ าเนินกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ ดงัน้ี  

₋ จดัประชุมนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 2 คร้ัง   
₋ พบปะนกัลงทุนสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow/ Investor Conference) 3 คร้ัง 
₋ จดัใหน้กัลงทุนหรือนกัวเิคราะห์เขา้พบผูบ้ริหารและนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Company Visit/ 

Conference Call) 13 คร้ัง  

 

 

mailto:ir@dusit.com
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หลกัปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่
สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของ
บริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจในทุก ๆ เร่ือง  

บริษทัจึงก าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
1. บริษัทก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู ้ท่ี

คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 
2 มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทเร่ืองการควบคุมเก่ียวกับสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือ

หลกัทรัพยข์องบริษทัเพื่อป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบและป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

3. น าเสนอรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น 
(กรณีถึงเกณฑ์) ทุกคร้ัง และมีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคัญอย่างครบถ้วนและเป็นไปตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนด (รายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การก ากบัดูแลดา้นความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์)  

บริษทัจะน าหลกัการหลกัการและแนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใช้
อยา่งเป็นรูปธรรมในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลงัการประชุม ทั้งน้ี 
รายละเอียดการด าเนินการจดัประชุมมีดงัน้ี 

1. บริษทัจะจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้พิจารณาเร่ืองท่ีส าคญัตามท่ี
กฎหมายก าหนดหรือเร่ืองท่ีอาจมีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

2. บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการส่งค าถามและเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวบน website ของบริษัท และบริษัทจะรวบรวมเพื่อน าค าถามท่ีส าคัญไป
สอบถามในท่ีประชุมต่อไป 

3. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ งเป็น
กรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะก าหนดเป็น
หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน และเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ และจะแจง้เหตุผลท่ี
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ไม่น าขอ้เสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษทัต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ในคร้ังนั้น ๆ 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทัจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อ
หุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึง หรือจดัใหมี้กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและลง
มติแทนผูถื้อหุ้นดงักล่าว โดยจะแจง้รายช่ือพร้อมขอ้มูลของกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือ
นดัประชุมผูถื้อหุน้ 

5. ในกรณีท่ีบริษทัมีผูถื้อหุ้นต่างชาติบริษทัจะจดัท าหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการ
ประชุมทั้ งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งให้กับผูถื้อหุ้นต่างชาติพร้อมกับการจัดส่งฉบับ
ภาษาไทย 

6. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถื้อหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท และบริษัทจะ
ด าเนินการให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอยา่งน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุม 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก และครบถว้น  

7. บริษทัจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทั้งในเร่ือง
สถานท่ี และเวลาท่ีเหมาะสม 

8. ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยจะพิจารณา 
และลงคะแนนเรียงตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว ้ไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั หรือเพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่จ  าเป็น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

9. บริษทัจะใช้บตัรลงคะแนนในวาระท่ีส าคญั และจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ อาทิเช่นผูส้อบบญัชี
ภายนอก ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสียงในท่ีการประชุม 

10. บริษทัจะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซักถาม
จากผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 

บริษัทจะจดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม ผลการลงคะแนน 
รวมถึงประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบไดใ้ห้
แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัจะจดัให้มีการบนัทึกวีดีทศัน์ภาพการ
ประชุม เพื่อเก็บรักษาไวอ้้างอิง และบริษทัจะน าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด รวมถึงน ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ใน
เวบ็ไซดข์องบริษทัเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา 
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษทัน าหลกัการหลกัการและแนวทางปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใช้อยา่ง

เป็นรูปธรรมในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลงัการประชุม ทั้งน้ี 
รายละเอียดการด าเนินการจดัประชุมมีดงัน้ี 

ก่อนการประชุม 
 ให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและจดัให้มีกระบวนการและ

ช่องทางให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 รวมถึงให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่งค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมไดล่้วงหน้า
ก่อนถึงวนัประชุม โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการเสนอวาระการประชุม 
ผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นหรือ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 จดัท าจดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และไดจ้ดัส่งจดหมายเชิญประชุม
พร้อมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม ไดแ้ก่ ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2560 รายงานประจ าปี 2560 ประวติัของคณะกรรมการท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระ ประวติักรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมได ้หนงัสือมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น เอกสารแสดง
สิทธ์ิเขา้ร่วมประชุม และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั รวมทั้งเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุมและมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมอยา่ง
เพียงพอ 

 ในจดหมายเชิญประชุม บริษทัมีการก าหนดวาระการประชุมไวเ้ป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน และมีการ
ช้ีแจงขอ้เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 
1)  วาระการจ่ายเงินปันผล ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล จ านวนเงินท่ีเสนอ

จ่ายพร้อมทั้ งเหตุผล โดยเปรียบเทียบจ านวนเงินท่ีเสนอจ่ายในปีก่อน เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

2)  วาระการแต่งตั้งกรรมการ ไดใ้ห้ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอแต่งตั้ง ไดแ้ก่ ช่ือ อายุ ประเภท
กรรมการ ต าแหน่งในบริษัท ประวติัการศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ 
ประสบการณ์การท างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นบริษทัจดทะเบียนและ
บริษทัทัว่ไป วนัท่ี เดือน และปีท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 
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จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั และการเขา้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการชุด
ต่างๆ 

3) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย จ านวนเงินและรูปแบบ
ค่าตอบแทน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาค่าตอบแทน 

4) วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั จ  านวนปีท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดย
แสดงค่าสอบบญัชีแยกจากค่าบริการอ่ืน 

  ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติเพิ่มวาระการประชุมผูถื้อหุ้น 
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยบริษทัไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัวาระดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 โดยสาเหตุท่ีน าเสนอมายงัผูถื้อหุ้นในระยะเวลา
อนัใกลก้บัวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเห็นวา่ หากผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู ้จะท าให้บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินต ่าลง ได้เร็วข้ึนซ่ึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัและผูถื้อหุ้น และการขออนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว เป็นการขอให้อนุมติั
วงเงินหุ้นกูใ้นจ านวนเท่าเดิม และวตัถุประสงค์เช่นเดิม ตามท่ีเคยขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เม่ือปี 2550 และ ปี 2554 ซ่ึงไดห้มดอายลุงแลว้ โดยไม่ไดมี้การต่ออาย ุ  
ทั้งน้ี ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัมีการแจกเอกสารเก่ียวกบัวาระท่ีเพิ่มเติมน้ีให้แก่ผูถื้อหุ้นตอน
ลงทะเบียนเขา้ประชุม และเม่ือถึงเวลาประชุม ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในห้องประชุม 
ลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาอนุมติัเพิ่มวาระดงักล่าว ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นชอบการเพิ่มวาระ
พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียง 708,479,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 83.3505 
และเม่ือผูถื้อหุ้นรับทราบขอ้มูลแลว้ ไดล้งคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียง 
708,594,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9984    

    อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบอ านาจให้
ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระเป็นผูเ้ขา้ประชุมและลงมติแทนได ้โดยบริษทัได้จดัท าและส่งหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด) ซ่ึง 
ผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได ้พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ส่วนหนงัสือมอบฉนัทะทั้ง แบบ ก. แบบ 
ข. และแบบ ค. ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยงัมี
รายช่ือพร้อมประวติัของกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น
ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกเป็นผูรั้บมอบฉนัทะไวด้ว้ย 

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 จดัข้ึนในวนัท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง

ดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
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กรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยู่ใกล้กับท่ีตั้ งของส านักงานใหญ่ของบริษทั และเป็นสถานท่ีท่ีผูถื้อหุ้น
สามารถเดินทางมาร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวมจ านวน 342 ราย รวมจ านวนหุ้น  702,446,965 หุ้น จากจ านวน
หุ้นจ าหน่ายได้ทั้ งหมด 850,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ82.6408 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
103 และข้อบงัคบับริษทั ข้อ 30 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 11 คน จากกรรมการทั้งหมด  
12 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6 และมีผูบ้ริหารจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี
และการเงิน ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการลงทุน  ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย และรองประธาน  
ฝ่ายการเงิน รวมทั้งเลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
เขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัให้ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 
ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นในประเด็นต่าง ๆ นอกจากน้ี บริษทัได้
เชิญผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั มาท าหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนน
และการนบัคะแนนเสียง  

 ก าหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์และบาร์โคด้ท่ีแสดงเลขทะเบียนของผูถื้อหุ้นแต่ละรายมาใช้ในการลงทะเบียนและ
ตรวจนบัคะแนน เพื่อความถูกตอ้ง รวดเร็ว และเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

 ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิ
เท่ากบัหน่ึงเสียง ทั้งน้ี บริษทัมีหุน้ประเภทเดียวคือ หุน้สามญั 

 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษทัได้ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ 
ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบ 

 น าบตัรลงคะแนนมาใชใ้นการลงมติในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจดัท าบตัรลงคะแนนแยกตามวาระ
แต่ละวาระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการตามท่ี
ตอ้งการเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 ด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง
และโปร่งใสตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้ งน้ี บริษัทได้เชิญตัวแทนจากบริษัท  
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และเป็นพยานตรวจสอบการนบัคะแนน 

 มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบทุกวาระ
ตามล าดบั 
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 ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากเร่ิมการประชุมไปแลว้ โดยมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนส าหรับวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็น 
องคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค  าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
ก่อนการลงมติ และบนัทึกค าถามค าตอบไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ี บริษทัไดใ้หข้อ้มูลรายละเอียดในเร่ือง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผูถื้อหุ้น ในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษทัได้จดัเตรียม
กรรมการหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หค้  าตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 

หลงัการประชุมผูถื้อหุ้น 
แจ้งมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 23 

เมษายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัเดียวกบัวนัประชุม ภายหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมรับทราบในทนัที  

ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของรายงานการประชุมผูถื้อหุน้โดยบนัทึกสาระส าคญัต่างๆประกอบดว้ย 
 รายช่ือพร้อมต าแหน่งของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วม 

ประชุมได ้
 สิทธิและวธีิการในการออกเสียงลงคะแนน และการใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ค าถามและขอ้เสนอแนะพร้อมทั้งช่ือของผูถื้อหุน้ และค าช้ีแจงของกรรมการหรือฝ่ายจดัการ 
 มติท่ีประชุมและผลของคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกวาระท่ีมีการ

ลงคะแนนเสียงอยา่งชดัเจน 
 จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.dusit.com) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 (ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม) และน าส่งส าเนารายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีก าหนด 

บริษทัปฏิบติัตามเกณฑ์ภายใตโ้ครงการประเมินคุณภาพ AGM ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียน โดย
หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่ก่อนวนัประชุม 
วนัประชุม และภายหลงัวนัประชุม 

ในปี 2561 บริษทัไดค้ะแนนการประเมินผลคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (AGM 
Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 94.5 คะแนน จาก 100 คะแนน 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และได้มีมติให้แต่งตั้ งคณะกรรมการ 

ชุดย่อยข้ึนรวมทั้ งส้ิน 4 คณะ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท 
ประกอบดว้ย 
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1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษทั

จ านวน 3 ท่าน  ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ต าเเหน่ง 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 

และมี นายอรรถพล วชัรไพโรจน์ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
หมายเหตุ  * นายธีรพล โชติชนาภิบาล ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 แทน ศาสตราจารย ์

                             พิเศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์กรรมการตรวจสอบ ท่ีลาออก มีผลเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 

ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี และนางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ดา้นบญัชีและมี
ประสบการณ์อย่างเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทั และเป็น
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (คุณวุฒิทางการศึกษา การอบรม และประสบการณ์ท างานของกรรมการตรวจสอบ 
ปรากฏตามรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม) 
 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดและอนุมติักฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัและมี
คุณสมบติัของการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดอยา่งนอ้ย 3 คน กรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และมีเลขานุการ 1 คน ซ่ึงแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ี
เห็นสมควร 

2. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
2.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2.2 สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งและพิจารณาความดีความชอบของ
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2.3 สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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2.4 พิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้ง เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ งเข้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มี 
ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

2.6 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) อยา่งเพียงพอ 
2.7 สอบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
2.8 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
2.9 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
3. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนด          

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
5. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ                            

แต่ละคน 
7. ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 
8. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
2.10  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

    ตรวจสอบ 
2.11 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
1. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
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3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ 
    หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตาม
วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึง
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2.12 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณ์ดงักล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
โดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีถึงพฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีต้องแจง้ดังกล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

2.13 สอบทานกระบวนการเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้ร้องเรียนของบริษทั 
2.14 ทบทวนกฎบตัรและประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3. อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.1 สามารถเชิญกรรมการ ผู ้บริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค าถาม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2 สามารถขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั หรืออาจจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกไดห้ากมี

ความจ าเป็น 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1 ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และให้อยู่ในต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่
คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

4.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ี

กระท าดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
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4.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานกรรมการบริษทั ทั้งน้ี 
การลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 

4.4 ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บริษทั
แจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุ
ดงักล่าวใหส้ านกังาน ก.ล.ต และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้

4.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทั้ งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตอ้งอยูรั่กษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

4.6 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

5. การประชุม และองคป์ระชุม 
5.1 ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง 
5.2 ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกวา่ 7 วนั 
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุม
เร็วกวา่นั้นก็ได ้

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
5.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการตรวจสอบทั้ งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

5.5 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง
เป็นเสียงช้ีขาด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอ โดยได้รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ แล ะให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการเร่ืองความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และค่าตอบแทนของปี 2561 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 14 คร้ัง และมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบ
บญัชีภายนอกทุกไตรมาส ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 
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รายช่ือ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 14/14 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 14/14 
3. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์* กรรมการตรวจสอบ  

(วาระ 1 ม.ค – 10 ส.ค. 2561) 
8/10 

4.        นายธีรพล โชติชนาภิบาล * กรรมการตรวจสอบ 
(วาระ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2561) 

2/3 
 

        

หมายเหต ุ * นายธีรพล โชติชนาภิบาล ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 แทน ศาสตราจารยพ์ิเศษ  
                    ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์กรรมการตรวจสอบ ท่ีลาออก มีผลเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 

2.  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ
และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าเเหน่ง 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

และมี นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ รองประธานฝ่ายส านักงานเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 

บริษทัก าหนดให้มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วน
ใหญ่และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็น 
กรรมการอิสระ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็น 
รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 

2. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
2.1 เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั และ

บริษทัยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน 
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2.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็น
ตวัเงิน โดยให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษทัก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัในแต่ละปี 

2.3 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษทั รวมทั้งคณะจดัการของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัชั้นน าอ่ืนๆ ท่ีประกอบ
ธุรกิจอยา่งเดียวกนัเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญกา้วหนา้ 

2.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
2.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนได้โดยไม่ถูกจ ากัดขอบเขต มีอ านาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ
พนักงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุม ส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้ง
จ าเป็นไดโ้ดยไม่จ  ากดั นอกจากนั้นในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าท่ี   คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หาก
เห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
3.1 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ 

เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
3.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่ง

เม่ือ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ี

กระท าดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 

3.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการ
บริษทั ทั้งน้ีการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 

3.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต าแหน่งทั้ งคณะ ให้กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งต้องอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่า
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 
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3.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ 
ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามก าหนด  โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีตนแทน 

4. การประชุม และองคป์ระชุม 
4.1 ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรือ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นวา่จ าเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม ตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง 

4.2 ในการเรียกประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ใหป้ระธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยค าสั่ งของประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน แจง้ไปยงักรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

4.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
4.4 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

4.5 การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง
เสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง และมีรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 
3. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 

 

3.  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545  ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
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รายช่ือ ต าเเหน่ง 
1.  ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
3. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

และมี นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ รองประธานฝ่ายส านักงานเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดขอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 
บริษทัก าหนดให้มีกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้ งจาก
คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตอ้งมีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล สามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็นกลางในการ 
สรรหา และคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดรั้บการเสนอช่ือใหม้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการท่ี
หมดวาระหรือกรณีอ่ืนๆ 

 

2. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
2.1 ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 

2.3 พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการ 

2.4 พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
2.5 พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
2.6 พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม และจดัท าแผนในการ

สืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
2.7 เสนอแนะวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆเป็น

ประจ า เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
2.8 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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2.9 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคบัว่าด้วยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้โดยไม่ถูกจ ากัดขอบเขต มีอ านาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่วยงาน หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุม ส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเห็น
ว่าเก่ียวข้องจ าเป็นได้โดยไม่จ  ากัด นอกจากนั้ นในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
วิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
3.1 ใหป้ระธาน และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อยูใ่นต าแหน่งได้

ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
3.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างตน้ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาพน้จาก

ต าแหน่งเม่ือ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ี

กระท าดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 

3.3 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน
กรรมการบริษทั ทั้งน้ีการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 

3.4 ในกรณี ท่ีต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากต าแหน่งทั้ งคณะ ให้กรรมการ 
บรรษทัภิบาลและสรรหาท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งอยูรั่กษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อน
จนกวา่คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

3.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตาม
วาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบรรษทัภิ-บาลและสรร
หา เพื่อให้กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีจ านวนครบตามก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหา อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบรรษทัภิบาลและ 
สรรหาท่ีตนแทน 

4. การประชุม และองคป์ระชุม 
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4.1 ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาหรือประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเห็นวา่จ าเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม 
ตอ้งจดัใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง 

4.2 ในการเรียกประชุมกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหา หรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหา แจง้ไปยงักรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

4.3 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาควรจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามา

ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาทั้งหมดท่ีคณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่อยูใ่น
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

4.5 การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนหน่ึงให้มีเสียง
หน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง
เป็นเสียงช้ีขาด กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมทั้ งหมด 4 คร้ัง และมีรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

รายช่ือ 
ต าเเหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม
(คร้ัง) 

 1.   ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี   ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา               4/4 
2. นางปราณี ภาษีผล     กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 4/4 
3. นางวรางค ์ไชยวรรณ     กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 4/4 

 
4.  คณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 มีมติอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงัน้ี 
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                       รายช่ือ             ต าเเหน่ง 
1. นายชนินทธ์  โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการบริหาร 
3. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ กรรมการบริหาร 
4.           นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกษ ์ สมาชิกกรรมการบริหาร 
และมี นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ รองประธานฝ่ายส านักเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
หมายเหต:ุ  นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2561  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษทัจ านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 

2. อ านาจและหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริหาร 
2.1 ก ากบัดูแลการท างานของคณะกรรมการบริหาร 
2.2 ใหค้  าแนะน าฝ่ายจดัการในการด าเนินธุรกิจ 
2.3 ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
2.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

3. หนา้ท่ีเเละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
3.1 พิจารณาวสิัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจ าปี 

ของกลุ่มบริษทัตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มเสนอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
3.2 อนุมติัการลงทุน แผนก าลังคน การจ่ายโบนัส และการข้ึนเงินเดือน ภายใต้งบประมาณประจ าปี 

ท่ีคณะกรรมการอนุมติั 
3.3 พิจารณาขอ้พิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษทัท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกิน 5 ลา้นบาท 
3.4 อนุมติัแต่งตั้ง ปลด และก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบัรองจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม

ลงมา 1 ระดบั   
3.5 อนุมติัโครงสร้างและการบริหารระดบัคณะบริหารลงมา 
3.6 อนุมติัโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนกังานและผูบ้ริหาร 
3.7 ก ากับดูแลการด าเนินงานให้ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงให้ เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และไม่ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

3.8 อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจ าปีในวงเงินท่ีเกินกวา่อ านาจอนุมติัของ 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มของกลุ่มบริษทั แต่ไม่เกิน 30 ลา้นบาท ต่อการพิจารณาในหน่ึงรอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. 
และ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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3.9 อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกว่างบประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือ 30 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณา
ใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้ งน้ี ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์

3.10 อนุมติัการเช่าและการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ท่ีไม่เป็นการด าเนินงานโดยปกติ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 
3 ปี 

3.11 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1 กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. พน้จากต าแหน่งกรรมการ  และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั 
2. ลาออก 
3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 

4.2 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้
เป็นกรรมการบริหารแทน 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
 บริษทัก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
หลกัเกณฑ ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินท่ีจัดท าข้ึนตามแนวทางของ 
ตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการ
ประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึนต่อไป ทั้งน้ี แบบประเมินแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ประเมิน ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมและการท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเคร่ืองหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่  0-4 
เพียง 1 ช่อง ในแบบประเมิน โดยใหมี้ความหมาย ดงัน้ี 

0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
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1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอ้ย 
2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดีเยีย่ม 

จากนั้นน าคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ ซ่ึงก าหนดเป็นเกณฑด์งัน้ี 
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 90 = ดีเยีย่ม 
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 80 = ดีมาก 
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 70 = ดี 
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 60 = พอใช ้
ต ่ากวา่ร้อยละ 60 = ควรปรับปรุง 

ขั้นตอน 
 เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานให้กรรมการบริษทัทุกคนประเมินตนเองในเดือน
ธันวาคม ภายหลังท่ีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป 
 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัโดย
จดัใหมี้การประเมินผลคณะกรรมการแบบรายคณะโดยสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมดงัน้ี 
ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะโดยรวมในปี 2561 อยูใ่นเกณฑดี์  
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
หลกัเกณฑ ์
 บริษัทได้จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยโดยน าแนวทางจาก 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยซ่ึงผลการ
ประเมินจะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึนต่อไป  
ขั้นตอน 
 เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะจดัส่งแบบประเมินให้สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน
ประเมินตนเองทุกส้ินปี ภายหลังท่ีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานกลบัมายงัเลขานุการคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และ
รายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อไป 
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ในปี 2561 ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะโดยรวมในปี 2561 
อยูใ่นเกณฑดี์ 
 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติั
เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการท่ีเข้ารับต าแหน่งใหม่
สามารถรับทราบความคาดหวงัท่ีบริษทัมีต่อบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของ
บริษทั และแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ตลอดจนสร้างความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจ และการ
ด าเนินงานของบริษทั รวมถึงการเขา้เยี่ยมชมหน่วยงานธุรกิจของบริษทั เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีกรรมการบริษทั และปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้นัที โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
 ประสานงานในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัแก่กรรมการใหม่ 
 ส่งมอบ “คู่มือส าหรับกรรมการ” ให้กบักรรมการใหม่ ซ่ึงเป็นเอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลบริษทั และกฎหมาย

ส าคัญท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ข้อบังคับบริษัท วตัถุประสงค์ของบริษัท หนังสือรับรองของบริษัท 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คู่มือกรรมการบริษทั
จดทะเบียน จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ คู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายบริษทัดา้น
อ่ืนๆ 

 จดัให้มีการพบปะกบัประธานกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั เพื่อรับทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีการน าเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ 
ประวติับริษทั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน ขอ้มูลการด าเนินงาน และกิจกรรมของ
บริษทั 
ในปี 2561 มีการจดัปฐมนิเทศใหแ้ก่กรรมการใหม่ทั้งหมด 1 ท่าน ไดแ้ก่   นายธีรพล โชติชนาภิบาล 
 

การพฒันาและการส่งเสริมความรู้ให้กบัคณะกรรมการบริษัท 
 บริษทัสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษทัศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจในบทบาท

และหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี ซ่ึงในปี 2561 มีกรรมการเขา้อบรมสัมมนาดูงานต่างๆ ดงัน้ี 

 

กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 

ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ     รดีศรี - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs) 
- สมัมนาเก่ียวกบัการพฒันากรรมการและองค์

ความรู้ใหม่ๆ 
- สมัมนาดา้นตลาดทุน 

-   สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
-   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั    
  ไทย 

-   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 
  ส านกังาน ก.ล.ต. 
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กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 

นางปราณี ภาษีผล - Boardroom Success Through Financing & 
Investment (BFI 4/2561) 

- TFR6 ทุกฉบบั ปี2561 รุ่นท่ี 1/61 (หลกัสูตร
ยอ่ย 00503) 

- สรุปการเปล่ียนแปลงและประเดน็ท่ีส าคญั
ของ TFRS (ฉบบัปรับปรุง 2560) รุ่นท่ี 2/6  

- Talent Management Course: Development & 
Succession Planning 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 
นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์ ประกาศนียบตัร วพน. 12 หลกัสูตรผูบ้ริหาร

ระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน 
สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 
9.3   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
การสรรหาและการแต่งตั้ง 
1. กรรมการอสิระ 

บริษทัก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  
หลกัเกณฑ ์
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาท าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณาคดัเลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งในดา้นทกัษะ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์กบับริษทั และมีคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัก าหนด และน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อใหค้วามเห็นชอบและเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 
 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
 ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

 ไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร ไม่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาด้านอ่ืนใดท่ีได้รับ
ผลตอบแทนประจ าจากบริษัท หรือเป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัของผูมี้อ  านาจบริหารของบริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
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 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีเงินกู ้และลูกหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 
รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในดา้นการเงินและการบริหารงาน
ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์อ่ืนท่ีอาจท าให้ขาดความเป็นอิสระกับผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น
ตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ
ส านักงานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

2. กรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
หลกัเกณฑ ์
บริษทัให้ความส าคญักบับุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวติัการท างานท่ีดี มีภาวะผูน้ า 
และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลา
ให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท นอกจากน้ี ยงัค านึงถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) บริษทัได้จดัท าตารางความรู้ความช านาญ 
(Board Skills Matrix) เพื่อก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจ าเป็นท่ี
ยงัขาด รวมถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั อนัประกอบด้วย
ทกัษะทางดา้นธุรกิจโรงแรม ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ และดา้นกฎหมาย 
 

วธีิและขั้นตอนการสรรหา 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวิธีและขั้นตอนการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาจะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ท าการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท 
จดทะเบียน เพื่อด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ หรือในบางกรณีอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ
สถาบนั IOD เพื่อช่วยประกอบการตดัสินใจเพิ่มเติมในการสรรหากรรมการบริษทั 
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2. พิจารณาคุณสมบติับุคคลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ตามท่ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล
พิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ได ้

3. พิจารณาน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบเพื่อน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี
เพื่อขออนุมติัแต่งตั้ง 
การแต่งตั้งกรรมการผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนคร้ังเดียวเต็มตาม

จ านวนกรรมการทั้ งหมดท่ีจะต้องเลือกตั้ งในคราวนั้ นก็ได้ ทั้ งน้ีตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ
เห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน 
บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ี 
ผูถื้อหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ 1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมาก
หรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

 

การถอดถอน และการหมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
การถอดถอนกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ 
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
การหมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 ครบก าหนดตามวาระ 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 
1 ใน 3 ถา้จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 
ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และในปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัให้จบัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้ นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

 นอกเหนือจากพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการหมดวาระการด ารงต าแหน่งเม่ือ 
1. เสียชีวติ 
2. ลาออก (มีผลบงัคบันบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บจดหมายลาออกจากกรรมการ) 
3. ขาดคุณสมบติัหรือมีทกัษะท่ีต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวค้ราวละไม่เกิน 3 ปี 

เม่ือครบก าหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการต่อเน่ืองได ้
บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น เป็นผูน้ าองค์กรในการบริหารกิจการด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) ความ
ระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค านึงถึงและ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  

2. จดัให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน และไดป้ระกาศให้
ทราบโดยทัว่กนั พร้อมทั้งเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.dusit.com) หน้า 
นกัลงทุนสัมพนัธ์  รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

3. ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตาม
จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

4. พิจารณา ให้ความเห็น และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และ
งบประมาณของบริษทัทุกปีตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มและฝ่ายจดัการเสนอ ตลอดจนก ากบัดูแล
และติดตามให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามท่ีไดอ้นุมติัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้
บริษัทมีก าไรและผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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5. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย 
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้ งมีการส่ือสารบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษทั 

6. ก ากบัดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มด าเนินการตามนโยบายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้
7. ก าหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 

นอกจากน้ี กรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติ
แต่งตั้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดขา้งตน้ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

8. ก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้
ไม่เกิน 2 บริษทั และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน นอกจากน้ี ต้องไม่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดขา้งตน้ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

9. ก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวค้ราวละไม่เกิน 3 ปี เม่ือครบก าหนด
ตามวาระ กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ต่อเน่ืองได ้

10. ก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของ ส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

11. รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ี
ดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

12. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการก าหนด
ค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน 

13. ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มต้องรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายให้คณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหนา้ของการด าเนินงานในดา้นต่างๆ 

14. ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติัหน้าท่ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสมและให้
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มัน่ใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

15. ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เเละจะ
ได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

16. จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยคณะกรรมการไดใ้หข้อ้มูลของบริษทั กฎระเบียบต่างๆ รวมถึง
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

17. กรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
18. สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ริหารเขา้อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
19. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มและฝ่ายบริหารเสนอ 
20. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารควรมีการประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 

เก่ียวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย 
21. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับใชท้ั้งองคก์ร และจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงเพื่อใหทุ้ก

หน่วยงานน าไปใชเ้ป็นเเนวทางในการจดัการบริหารความเส่ียง 
22. ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการเก่ียวโยงกนัเกิดข้ึน 

โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง และหากตอ้งมีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ 
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็นไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และแบบฟอร์ม 56-1 

23. ดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายใน โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายใน น า
ขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีไม่เก่ียวขอ้ง และห้ามท าการซ้ือขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เเละ
หา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน  

24. ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 
89/14 ของพระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ปี 2551) เป็นประจ าทุกปีและ/หรือ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

25. จดัให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของตนเองเป็นประจ าทุกปีในเดือนธันวาคม และรายงานผลการ
ประเมินต่อท่ีประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
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26. จดัใหมี้การประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัโดย
ใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการ 

27. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหมี้ระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

28. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย  

29. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีตอ้งเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. ประธานกรรมการมีหน้าท่ีในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และควบคุมให้การประชุม

ดงักล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทมีการ
ลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงเท่ากนั 

อ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. อนุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม  
2. อนุมติัโครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่มบริษทั 
3. อนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจ าปีของ

กลุ่มบริษทั และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงาน และงบประมาณท่ีอนุมติัไว ้
4. อนุมติัรายการเก่ียวโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และอ่ืนๆ ตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
5. อนุมติัเร่ืองการก่อหน้ี  ภาระผูกพนั  และการค ้ าประกันของกลุ่มบริษัท และมอบอ านาจให้ฝ่ายจดัการ

ด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม 
6. พิจารณาเร่ืองขอ้พิพาท  และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษทัท่ีมีทุนทรัพยเ์กินกวา่ 5 ลา้นบาท 
7. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทท่ีไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปีในวงเงินท่ีเกินกว่าอ านาจอนุมติัของ

คณะกรรมการบริหาร 
8. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกวา่งบประมาณท่ีเกินกวา่อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริหาร 
9. อนุมติัการเช่าและการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระยะเวลาเกินกวา่ 3 ปี 
10. อนุมัติเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารน าเสนอตลอดจนเร่ืองท่ีกฎหมาย หรือส านักงาน ก.ล.ต. หรือ  

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดใหต้อ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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การมอบอ านาจโดยคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่ง

ใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลมีอ านาจ
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีได้รับมอบหมายนั้นๆ ได้เม่ือเห็นสมควร ยกเวน้รายการไดม้าและ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและรายการเก่ียวโยง จะตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของ ส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการ
มอบอ านาจนั้น ตอ้งไม่เป็นรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

เพื่อให้บริษทัไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการบริษทัสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายวา่ดว้ยการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืน
ของกรรมการบริษทัไวด้งัน้ี 
 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมได ้
 กรรมการแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 
 กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เวน้แต่จะแจ้งให้ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
ปัจจุบันกรรมการบริษัทของบริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) ทุกท่านมีการด ารงต าแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารทุกท่านมีการด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
รวมไม่เกิน 2 แห่ง 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัมากกว่า 6 คร้ังต่อปี ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้ ง

ส านกังานใหญ่ของบริษทั โดยมีการก าหนดวนั และเวลาประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปีอยา่งชดัเจน ในกรณีท่ี
บริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัจะส่งรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้
มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการได้อย่าง
ต่อเน่ืองและทนัการณ์ หากมีวาระพิจารณาเร่ืองพิเศษ นอกเหนือจากท่ีก าหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็น 
คร้ังๆ ไป กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น เพื่อรับทราบและ
พิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มและฝ่ายบริหารเสนอ 
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บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละองคป์ระชุมคณะกรรมการบริษทัไวด้งัน้ี 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั ส่งหนงัสือนดัประชุมและ

วาระการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

 ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และเลขานุการบริษทั จะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวาระการ
ประชุมก่อนการประชุมแต่ละคร้ังอยา่งชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการ
ประชุมไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักล่าว 

 เลขานุการบริษทัจดัส่งเอกสารประกอบการประชุม ในวาระท่ีสามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อักษรไดโ้ดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 7 วนัท าการ เพื่อให้
คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให ้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 
 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก หน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดมี้การจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นท่ี

ส าคญั อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ 
ดุลยพินิจอยา่งรอบคอบ  

ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัเขา้ร่วมประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุมทุกคร้ัง และเม่ือส้ินสุดการประชุม 
เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หน้าท่ีจดัท ารายงานการประชุม โดยเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการรับรองในการ
ประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง ทั้ งน้ี กรรมการบริษทั
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้รายงาน
การประชุมท่ีไดรั้บการรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลบัของบริษทั 
ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 13 คร้ัง โดยการประชุมสัมมนายทุธศาสตร์องคก์ร
ร่วมกบัฝ่ายจดัการ 1 คร้ัง (เป็นการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 11/2561) เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์และ
ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ร่วมกบัการประเมินสภาพแวดลอ้ม โรงแรมคู่แข่งในตลาด และสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ ส าหรับการประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 
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ล าดบัที ่ รายช่ือคณะกรรมการ 
 

ต าเเหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประชุมสัมมนา 
ยุทธศาสตร์ 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 12/13   

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  

12/13               - 

3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

13/13   

4 นายธีรพล โชติชนาภิบาล /1 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 8/9   

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ์/2 กรรมการอิสระ  10/13   

6. 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  
กีระนนัทน ์ 

กรรมการอิสระ 
11/13   

7. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์  กรรมการอิสระ 11/13   

8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั  กรรมการอิสระ 10/13 - 

9. นางวรางค ์ไชยวรรณ 
กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
9/13   

10. นายชนินทธ์  โทณวณิก 
รองประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร 

13/13   

11. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร  9/13   

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

13/13   

หมายเหตุ: 1.  นายธีรพล โชติชนาภิบาล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ มีผลวนัท่ี 23 เมษายน 2561 แทนนายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ และ 
                       ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 แทน ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์
                  2.  ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 

         ทั้งน้ี  กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการนอ้ยกว่าร้อยละ 75 เน่ืองจากบริษทัเปล่ียนก าหนดวนัประชุมไปจากเดิม ท าให้กรรมการ 
         บางท่านไม่สามารถมาประชุมไดต้ามก าหนดวนัเวลาใหม่   

นอกจากน้ี บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ย ปีละ 
1 คร้ัง เพื่อพิจารณาและประเด็นท่ีส าคญัต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการรับทราบเพื่อน าไปพฒันาการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
ซ่ึงในปี 2561 มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561  

บริษทัมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพื่อดูแลและให้ค  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่าง
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ถูกตอ้งและสม ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ง
ดูแลประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว รวมถึงหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

 

 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ซ่ึงมีหน้าท่ีกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม 
1. ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจ าปี 

ของกลุ่มบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมติั 
2. ควบคุมดูแลบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของ

กลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวาง
ไวโ้ดยสามารถเพิ่ม Shareholders value ท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้สูงข้ึน 

3. ควบคุมดูแลบริหารจดัการงานของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด ค าสั่ ง มติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  และ/หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ตลอดจนติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการเพื่อรายงานความกา้วหน้า
ของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

4.    ก าหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทและสนับสนุนการด าเนินงานใน 
        ทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษทั เพื่อใหส้ามารถพฒันา และใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
5. อนุมติัเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง พนกังานระดบับริหาร 
6. สร้างวสิัยทศัน์ของการเป็นผูน้ าใหฝ่้ายบริหารทุกระดบั 
7. ให้ค  าแนะน าและถ่ายทอดประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
8. จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน  การประเมินความเส่ียงทางการเงิน และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ

กลุ่มบริษทั เพื่อลดความเส่ียง โดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงติดตามและประเมินผลเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

9. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปีในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อการ
พิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้ งน้ี ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและข้อก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  
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10. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกวา่งบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้ งน้ี ต้องปฏิบติัตามประกาศและข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

11. บริหารจัดการด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม 
 คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
สูงสุดขององคก์รทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยใชห้ลกัเกณฑ์การประเมินผลงานซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการ
ของบริษทั  
 

แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
 เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และสามารถสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูงสุดขององคก์รได ้ คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาจดัท า
แผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม  โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษยท์  าหน้าท่ีประสานงานกบั
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู ้บ ริหาร ตามคว ามรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน ผา่นการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ทั้งภายใน (Internal  Training Program) และ
ภายนอกบริษัท  (External Training Program) ส าหรับผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อคัดเลือกผู ้บริหารท่ีมีคุณสมัติ
เหมาะสมท่ีจะสามารถสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มไดห้ากต าแหน่งดงักล่าววา่งลง    
 

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 
 เลขานุการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ในการท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท รวมทั้ งได้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
(รายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้เลขานุการบริษทั) 
 

9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทมีการด าเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการ 
ถือหุ้น) ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีท าให้สามารถควบคุม ดูแลจดัการ 
และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษทั ดงัน้ี 
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  ส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 หากบริษัทย่อยและบริษทัร่วมท ารายการใดๆ บริษทัต้องดูแลรับผิดชอบด้วย  ดังนั้น บริษทัจึงส่ง

ตวัแทนกรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัย่อยเพื่อควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษทั ทั้ งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษทัย่อยเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพื่อให้บริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี และก่อนท่ีกรรมการตวัแทนจะ
ไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 

นอกจากน้ี ตอ้งดูแลรายการเก่ียวโยงหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเขา้เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพยฯ์ หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั กรรมการตวัแทนดงักล่าว
จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลและแจง้บริษทั และก ากบัดูแลให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมด าเนินการให้ถูกตอ้งตาม
เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการ
บริษทัดว้ย 

ทั้งน้ี การส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและตอ้งได้รับมติ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  ก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการต่างๆ ของบริษทัยอ่ย 
9.4.1  การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบ  
 ทานให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายงานทางการเงินท่ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง 
 ทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ครบถ้วน และเป็นท่ีเช่ือถือได้ เป็นไปตาม 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

9.4.2  การท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยง  
การท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยง บริษทัยอ่ยตอ้งใหบ้ริษทัอนุมติัรายการดงักล่าวและปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ท าการสอบทานราคา หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัและผูต้รวจสอบ
ภายในวา่เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้ 

9.4.3  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
บริษทัได้ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็น
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และส านกังาน ก.ล.ต. 

9.4.4  การท ารายการส าคญัอ่ืน 
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การท ารายการส าคญัอ่ืน บริษทัย่อยจะปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. และมีการขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

 ก าหนดระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ย 
  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระ

เก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษทัปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของทางการ ส าหรับการตรวจสอบบริษทัยอ่ย ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้  าการตรวจสอบปีละ 1 
คร้ัง โดยเนน้ตรวจสอบดา้นการเงินเป็นหลกั รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความเหมาะสม และ
มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยว่าสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย อนัเกิด
จากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอยา่งเพียงพอ 

    กลไกอ่ืนๆ 
กลไกอ่ืนๆในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย เช่น การอนุมติัการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทัยอ่ยตอ้งไดรั้บมติ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัยอ่ย และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
- ไม่มี – 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท  ค ร้ังท่ี  1/2561 ซ่ึ งประชุมเม่ือว ัน ท่ี  19 มกราคม 2561 

คณะกรรมการไดอ้นุมติันโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Policy) ซ่ึงใชก้บัผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่ม
บริษทั โฆษกผูรั้บมอบอ านาจ และบุคคลอ่ืนทุกคนในกลุ่มบริษทั โดยมีหลกัการส าคญัคือ  

1. ข้อมูลสารสนเทศท่ีเปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันการณ์ โดยปฏิบัติตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
(บจ/ป 11-00 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบั
การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน) 

2. ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และผูท่ี้มีความสนใจอ่ืนๆ มีสิทธิท่ี
เท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเผยแพร่ของบริษทั 

3. ขอ้มูลสารสนเทศใดท่ีจะมีผลต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือท่ีถือไดว้า่ส าคญัต่อผูล้งทุนใน
การตดัสินใจลงทุน (“ข้อมูลส าคญั”) หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัจะด าเนินการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะโดยทนัทีผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 
 ห้ามเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ หรือขอ้มูลท่ีหากเปิดเผยแลว้อาจท าให้เสียประโยชน์ และ

ความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลท่ียงัไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซ่ึงมีความ 
ไม่แน่นอน และตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมท่ีเกิน
ความจ าเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนบัสนุน โดยควรละเวน้การใชถ้อ้ยค า หรือรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม หรือท่ี
อาจท าใหเ้ขา้ใจผดิต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 ห้าม เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศส าคัญ ท่ีย ังไ ม่ได้ เปิด เผยต่อสาธารณชน (Material Non-public 
Information) ให้แก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนกั
ลงทุน นกัวเิคราะห์ ส่ือมวลชน) จนกวา่ขอ้มูลนั้นจะไดรั้บการเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ยกเวน้ กรณีท่ี
เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดหรือกฏหมายต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลบริษัท หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทางธุรกิจซ่ึงท าให้บริษทัจะต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี ผูป้ระกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพย ์สถาบนัการเงิน ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษา
กฏหมาย หรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทจะด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความ
ระมัดระวงัเพื่อรักษาความลับไว ้โดยการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดหรือกฏของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีก ากบัดูแล 

 
 

ช่วงระยะเวลางดใหข้อ้มูล (Quiet Period) 
   บริษทัก าหนดใหมี้ระยะเวลางดใหข้อ้มูล (Quiet Period) เป็นเวลา 30 วนัก่อนวนัประกาศผลการด าเนินงาน 
จนถึงวนัท่ีประกาศผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการให้ขอ้มูลท่ีไม่
เท่าเทียมกนัซ่ึงอาจจะน าไปสู่การใช้ขอ้มูลภายใน (Insider Information) หรือการสร้างราคาหลกัทรัพย ์(Stock 
Price Manipulation) ทั้ งน้ีในระหว่างช่วงเวลา Quiet Period บริษัทงดการตอบค าถามใดๆ เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานท่ีก าลงัจะประกาศ และงดให้ความเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มผลการด าเนินงาน ตลอดจนไม่สามารถรับ
นัดการประชุมหรือตอบค าถามทางโทรศพัท์กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน หรือส่ือมวลชนได้ ยกเวน้กรณีการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงตามท่ีไดเ้คยเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
  ทั้งน้ีให้บริษัทประกาศระยะเวลางดให้ขอ้มูลของปีปัจจุบนัในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวขอ้ปฏิทิน 
นกัลงทุน (IR Calendar) 
  ในปี 2561 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบัการกระท าความผดิของกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบั
การใชข้อ้มูลภายในในทางมิชอบ 
    ทั้ งน้ี  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท คร้ังท่ี  4/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือว ันท่ี  15 มีนาคม 2562 
คณะกรรมการไดอ้นุมติันโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Policy) ทบทวนคร้ังท่ี 1 ตามนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ จะมีการทบทวนนโยบายเปิดเผยขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง  ซ่ึงใชก้บัผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทั 
โฆษกผูรั้บมอบอ านาจ และบุคคลอ่ืนทุกคนในกลุ่มบริษทั 
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การรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 
 บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารท่ีอยู่ส่ีอนัดับรองจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม รวมทั้ ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มเองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2559 นอกจากน้ี ได้มีการจดัท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของกรรมการและผูบ้ริหาร
ประจ าปี เพื่อน าส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ในเดือนกุมภาพนัธ์เป็นประจ าทุกปี 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้มัน่ใจว่า การด าเนินธุรกิจของบริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ และการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระเพื่อสอบ
ทานให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานระเบียบวิธีปฏิบติังาน 
ขอ้ก าหนด และกฎหมาย รวมทั้งประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
และความเส่ียงต่างๆ ภายในองคก์ร ซ่ึงจะท าเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินใน 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 การควบคุมภายในองคก์ร 
ส่วนท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 
ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบติังาน 
ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
ส่วนท่ี 5 ระบบการติดตาม 
  และมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็น  
  ส าหรับต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงพิจารณา
จากบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ี ปัจจุบันผู ้บริหารสูงสุดของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั คือ นายอรรถพล วชัระไพโรจน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

 
การบริหารความเส่ียง 
  การบริหารจดัการความเส่ียงถือเป็นกลไกส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะท าให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั อีกทั้งยงั
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
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  คณะกรรมการบริษทัตระหนักและให้ความส าคญักับการบริหารจดัการความเส่ียงให้ครอบคลุมทัว่ทั้ ง
องค์กร โดยเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัข้ึน ซ่ึงมีประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารกลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีกรรมการซ่ึงประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษทั หัวหนา้หน่วยธุรกิจ และตวัแทนจากแต่ละฝ่ายในองค์กร เพื่อเป็นตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั
ในการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงขององคก์ร อนัมีบทบาทหลกัดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้ค  าแนะน าดา้นบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รภายใต้
กรอบการบริหารความเส่ียงตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) 

2. ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงหลกัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial 
Risks) และความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) รวมถึงการระบุปัจจยัเส่ียง 
ตวัช้ีวดั การติดตามและควบคุมดูแลความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

3. ทบทวน พิจารณา และปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารความเส่ียง แนวทางการปฏิบติั ทิศทางและ
นโยบาย ตลอดจนขั้นตอนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มหรือขอ้กฎหมาย
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. ส่งเสริมให้มีการส่ือสารพูดคุยในเร่ืองการบริหารความเส่ียงอยา่งเปิดกวา้งและต่อเน่ืองให้กบัผูบ้ริหาร
และพนกังานขององคก์ร 

 

  และเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รเป็นไปอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงแยกตามสายธุรกิจของบริษทั 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน  
หา้มกระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกบับริษทั ไดแ้ก่ ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั การมีกิจกรรมหรือกระท าการใดๆ อนัอาจท าให้บริษทัเสียผลประโยชน์ หรือได้รับ
ประโยชน์นอ้ยกวา่ท่ีควร การแบ่งผลประโยชน์จากบริษทั รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตวัของ
บริษทั การใชข้อ้มูลของบริษทัหาผลประโยชน์ และการถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท า



  แบบ 56-1                     แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
157 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก และค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ โดยผูท่ี้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปตามหลกัการท่ี
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น 

 
 

 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
มีการรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วนันับจากวนัเข้าด ารงต าแหน่งในบริษัท และรายงานข้อมูล ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม ของทุกปี ส าหรับกรณีท่ีระหว่างปีกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง
จ าเป็นตอ้งเขา้ท าธุรกรรมใดๆ กบับริษทั และบริษทัยอ่ยไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม กรรมการหรือ
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีแจง้ให้บริษทัรับทราบโดยไม่ชกัชา้ โดยระบุขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของสัญญา ช่ือของ
คู่สัญญา และส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหารในสัญญา 

 การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย  
กรรมการและผูบ้ริหารบริษทัมีหนา้ท่ีรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ
ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ซ่ึงเลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีรวบรวมและจดัส่งส าเนารายงาน
การมีส่วนไดเ้สียใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ  
 

9.6   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

    ปี 2561 บริษทัช าระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 
1. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ คือ บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัชี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 5.25 ลา้นบาท 
2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

- R.G. Manabat & Co. (บริษทัสมาชิกในเครือข่ายของ เคพีเอม็จี) ท่ี Makati City, Philippines
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,050,000 เปโซ 

- KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 11,225 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
- KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of China  

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 276,500 หยวน 
 ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
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-   ค่าท่ีปรึกษาการน าส่งภาษี มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และค่าท่ีปรึกษาทางบญัชี 
    ส าห รับ โค ร งก าร ให ม่  ซ่ึ ง  KPMG, Male, Republic of Maldives ไ ด้ ให้ บ ริ ก ารแ ล ะ 
    บริษทัยอ่ยไดช้ าระค่าบริการจ านวน 7,150 ดอลลาร์สหรัฐฯ แลว้ ในปี 2561 และจะตอ้งช าระ 
    ในปีต่อไปอีก 7,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
 

9.7    การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของบริษัทจดทะเบียนปี 2561 ไปปรับใช้ 
 บริษทัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้ทุก 
กระบวนการและขั้นตอนการท างานของบริษทัมีความถูกตอ้ง คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ฝ่ายส านกั
เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2562 ประชุมวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติันโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรับปรุงตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560) และมอบหมาย
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาทบทวนเร่ืองการน าหลกัปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการแนวใหม่ไปปรับใช้ใน
ธุรกิจบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ส่วนประเด็นท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติับริษทัจะน าไป
พิจารณาปรับใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป ดงัน้ี 

 
ประเด็นที่ยงัไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 

ก าหนดกรรมการอิสระมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี 

บริษทัก าหนดนโยบายเก่ียวกบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระใน
บริษทั ซ่ึงมีวาระต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปีนับจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นคร้ังแรก ทั้งน้ี หากจะแต่งตั้งกรรมการ
อิสระนั้ นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัตอ้งการบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ซ่ึงหากพิจารณาความเป็นอิสระ ประสบการณ์ และ
ประสิทธิภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแลว้ บริษทัอาจพิจารณา
ต่อวาระกรรมการอิสระท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองกนัเกิน   9 ปี 

ก าหนดนโยบายองคป์ระชุมขั้นต ่า 
ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ
ในท่ีประชุม วา่ตอ้งมีกรรมการไม่
น้ อ ยก ว่ า  2 ใน  3 ของจ าน วน
กรรมการทั้งหมด 

องค์ประชุมขั้นต ่ าของการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดไวว้า่ มีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั โดยบริษทัยงัไม่ไดพ้ิจารณา
เก่ียวกบัองค์ประชุมขั้นต ่าขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมว่า
ตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
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10. การพฒันาสู่ความยัง่ยนืและความรับผดิชอบต่อสังคม  
ดุสิตธานีกบัการพฒันาสู่ความยัง่ยนื 
  บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจโดยการน าแนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้มมาเป็นหลกัการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดนวตักรรมเชิงธุรกิจท่ีสามารถ
อ านวยประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอนัน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความย ัง่ยืนของสังคมและ
ประเทศชาติ 
นโยบายการประกอบกจิการอย่างยัง่ยนื 

บริษทัเดินหนา้อยา่งต่อเน่ืองบนเส้นทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสู่ความเป็นเลิศในการ
เป็นองค์กรชั้ นน าด้านธุรกิจโรงแรมในระดับสากลท่ีมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีความรับผิดชอบท่ี
สร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ด้วยเหตุน้ี จึงด ารงตนเป็นองค์กร
ธุรกิจและผูใ้ห้บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ พฒันา
สินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม  ดว้ยความเช่ือมัน่วา่การเติบโตโดยค านึงถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอยา่งรอบดา้น จะน ามาซ่ึง
การพัฒนาอย่างย ัง่ยืนในอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทท่ีจะมุ่ง
สร้างสรรค์บริการอย่างไทยอันทรงคุณค่า ต่อยอดการพัฒนาด้วยความรับผิดชอบ เพือ่การเติบโตอย่างยั่งยนืของ

บริษัท  และการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ  เพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าว บริษทั
จะต้องประกอบกิจการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างรอบด้าน และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ  ซ่ีงปรากฏเป็นนโยบายในการ
ประกอบกิจการ ดงัน้ี 

 ประกอบธุรกิจโดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมการประกอบกิจการดว้ยความ
เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หน้ี รวมถึงสังคม ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงทางเศรษฐกิจและความย ัง่ยนืของธุรกิจ 

 ต่อตา้นและไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
 เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน ให้ความส าคญั

ต่อสวสัดิภาพ ความปลอดภยัในการท างานและสุขอนามยัของบุคคล ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม 
โดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์

 ยดึมัน่ในพนัธสัญญาท่ีจะส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั สุขอนามยัและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั  

 บริษทัเล็งเห็นวา่ความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้มถือเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารจดัการโรงแรม โดยถือ
เป็นภารกิจท่ีจะค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองกบั
ชุมชนและสังคมโดยรอบเพื่อความย ัง่ยนื 
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 ยดึมัน่และบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืปี 2561 
แนวทางการจัดท า 
 บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืนข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่ือสารนโยบายการบริหารจดัการ
และรายงานผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร 
รวมทั้งถ่ายทอดแนวคิดการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความย ัง่ยนื ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทั ขอ้มูลในรายงานมีรอบการรายงานขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี 
บริษัทได้น ากรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative หรือ GRI ฉบับ G4 เป็นกรอบในการ
รายงานขอ้มูล ครอบคลุมการรายงานในแบบหลกัตามหลกัเกณฑข์องการรายงาน 
 

ขอบเขตเนือ้หาของข้อมูล 

รายงานฉบบัน้ีครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานเพื่อความย ัง่ยืนของกลุ่มบริษทั ดุสิตธานี 
จ  ากัด (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 13 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ  
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส  
ศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ โรงแรม 
ดุสิตธานี มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี 

 

ความรับผดิชอบต่อสังคมสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ดว้ยตระหนกัถึงการขบัเคล่ือนธุรกิจบนหลกัความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและสนบัสนุน

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององค์กรสหประชาชาติ บริษทัจึงไม่หยุดน่ิงท่ีจะพฒันาตนเองให้ก้าวทนัการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ โดยเร่ิมด้วยความเสมอภาคและความย ัง่ยืนจากภายใน ควบคู่กบัการค านึงถึงสมดุลของ
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างคุณประโยชนใ์หเ้กิดแก่สังคมและประเทศท่ีเราด าเนินงานอยู ่

 

การบริหารจัดการความยัง่ยนื 
ในปี 2561 บ ริษัทได้ประกาศแต่งตั้ งคณะกรรมการการบริหารจัดการความย ั่งยืน (Sustainability 

Committee) ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัท าหน้าท่ีก าหนดกลยุทธ์ นโยบายและ
กรอบการบริหารจัดการด้านความย ัง่ยืน รวมถึงติดตามการด าเนินงานด้านความย ัง่ยืนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

นอกจากน้ี เพื่อแสดงเจตจ านงคท่ี์ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความย ัง่ยนื และให้การบริหาร
จดัการความย ัง่ยืนเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดในทุกพื้นท่ีปฏิบติัการ บริษทัไดท้บทวนนโยบายการ
บริหารจดัการความย ัง่ยืนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึง 
การนอ้มน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผนวกเขา้กบักรอบการด าเนินงานในปัจจุบนั  
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การมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 บริษทัเช่ือมัน่วา่ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นกุญแจส าคญัท่ีท าให้บริษทัเขา้ใจถึงความคาดหวงั
และความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงเป็นกรอบในการก าหนดประเด็นส าคญัในการด าเนินงานดา้นความย ัง่ยนืของโดยบริษทั 
 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การส่ือสารและช่องทาง ความสนใจและคาดหวงั การตอบสนอง 

ผู้ถือหุ้นและนกัลงทุน   
ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ทั้งในฐานะบุคคล  
นิติบุคคล และกองทุน 
ท่ีไดรั้บผลตอบแทนจาก 
การด าเนินงาน 

- การจดัประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ 

- การเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศผา่นระบบ SET 
Portal ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เวบ็ไซตข์องบริษทั 

- การจดัใหมี้ช่องทางการ
สอบถามขอ้มูลผา่น
เวบ็ไซต ์

- การร้องเรียนผา่นช่องทาง
รับเร่ืองร้องเรียน 

- ผลการด าเนินงานดีและ
เติบโตอยา่งสม ่าเสมอ  

- การด าเนินงานเป็นไป
อยา่งโปร่งใส และเป็น
ธรรม  

- การบริหารความเส่ียง
อยา่งรัดกมุ และรอบคอบ 

- การเปิดเผยขอ้มูลตาม
ก าหนดเวลาอยา่งถูกตอ้ง 

- สร้างผลประกอบการ 
ท่ีดี ภายใต ้การบริหารความ
เส่ียงท่ีรัดกมุ และรอบคอบ  

-  เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั
อยา่งโปร่งใสและ 
ทนัเหตุการณ์ผา่น 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ
ช่องทางกิจกรรมอ่ืน รวมถึง
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

- เชิญชวนผูถื้อหุน้ 
เขา้ร่วม การประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปี และร่วม
แสดงความคิดเห็นใน 
ท่ีประชุม 

ลูกค้า     
นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ  
ผูม้าประชุมสมัมนา  
ผูม้ารับบริการของโรงแรม 
 

- เวบ็ไซตข์องบริษทั 
- ส่ือสงัคมออนไลน ์
- การปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
ขณะใหบ้ริการ 

- การร้องเรียนผา่นช่องทาง
รับเร่ืองร้องเรียน 

- บริการท่ีมีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐาน  

- ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย 
- ความคุม้ค่ากบัเวลาท่ีใช ้
- ความพร้อมและ 
ความรวดเร็ว ในการ
ตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้  

- การรับฟังปัญหา และช่วย
แกไ้ข บรรเทา เยยีวยา 
กรณีท่ีลูกคา้มีปัญหา
เกิดข้ึน 

- การรักษาขอ้มูลความเป็น
ส่วนตวัของลูกคา้ 

- ความโปร่งใสดา้นราคา 
เช่น การเสนอราคาใน

- การฝึกอบรมพนกังานเพื่อ
รักษามาตรฐานคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

- ส่งมอบบริการท่ีตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 

- ท าการตรวจสอบและ
รับประกนัคุณภาพของ
บริการ 

- ส ารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของลูกคา้และ
ตอบค าถามผา่นช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารต่างๆ  เป็นประจ า 

- ส่ือสารผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์ และพฒันา
ปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทั
อยา่งต่อเน่ือง 
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การส่ือสารและช่องทาง ความสนใจและคาดหวงั การตอบสนอง 
เวบ็ไซตต์่างๆ 

- ประสบการณ์ใหบ้ริการ
พิเศษเฉพาะบุคคล 

- ทบทวนโปรแกรมการ
ส่งเสริมการขายและราคา
ขายอยา่งสม ่าเสมอ 

- ซ่ือสตัยต์่อค าสญัญาท่ีใหก้บั
ลูกคา้ 

พนักงาน    
ผูบ้ริหาร พนกังาน และ
ลูกจา้ง 

- การจดัปฐมนิเทศส าหรับ
พนกังานในทุกระดบั 

- การใหข้อ้มูล ข่าวสาร 
ความรู้ ผา่นระบบการ
ส่ือสารภายในองคก์ร  

- การจดัฝึกอบรมและ
กิจกรรมต่างๆ ใหแ้ก่
พนกังาน 

- การจดัใหมี้ช่องทางการรับ
ฟังขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

- การส ารวจความคิดเห็น
อยา่งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

- การประเมินศกัยภาพของ
พนกังานรายปี 

- กิจกรรมเพ่ือพบปะพดูคุย
ระหวา่งพนกังานและ
ผูบ้ริหาร 

- ทิศทางธุรกิจ นโยบาย 
แนวทางปฏิบติั 

- สวสัดิการและ
ค่าตอบแทนท่ีดี 

- ความมัน่คงและความ
เจริญเติบโตในหนา้ท่ีการ
งานของพนกังาน 

- โอกาสในการพฒันาและ
เขา้ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทกัษะอยา่งเท่าเทียมกนั 

- ความเคารพในสิทธิและ
การไดรั้บการปฏิบติัท่ี
เป็นธรรม 

- ความสมดุลระหวา่งการ
ใชชี้วติและการท างาน 

- พิจารณาพนกังานปัจจุบนั
เป็นอนัดบัแรกเม่ือมี
ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 

- จดัใหมี้อาชีวอนามยั 
ความปลอดภยั และ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ี
ท างาน 

- ก าหนดนโยบายและวธีิ
ปฏิบติัของฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและการปฏิบติัตาม
กฎหมายแรงงาน 

- การส่งเสริมความกา้วหนา้
ในเสน้ทางอาชีพส าหรับ
พนกังาน 

- การส ารวจการจ่าย
ผลตอบแทนของตลาดอยา่ง
สม ่าเสมอทุกปีเพื่อให้
ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนท่ี์เหมาะสม 

- จดัหลกัสูตรฝึกอบรมท่ี
สอดคลอ้งกบัพนกังานใน
สายงานและในระดบัต่างๆ 

- การส ารวจความพึงพอใจ
ของพนกังานและ
ประเมินผลงานประจ าปี 

- ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใน
การท างานใหถู้กตอ้งตาม
หลกัอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัในการท างาน 

คู่ค้า/เจ้าหนี ้ ติดต่อส่ือสารผา่นอีเมลแ์ละ
โทรศพัทอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

- ปฎิบติัต่อคูค่า้อยา่ง 
เป็นธรรมและเท่าเทียม 

- กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง
ท่ีโปร่งใส 

- ความเคร่งครัดในการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้
ตกลงกนั 

- ตรวจสอบและแกไ้ข

- มีหลกัการคดัเลือกคูค่า้และ
กระบวนการตรวจสอบท่ี
ชดัเจน 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได ้
ตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

- ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอยา่งทนัท่วงที 
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การส่ือสารและช่องทาง ความสนใจและคาดหวงั การตอบสนอง 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ทนัท่วงที 

หน่วยงานรัฐ NGO และ 
องค์การระหว่างประเทศ 

- เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ี 
หน่วยงานของรัฐจดัข้ึน 
อยา่งเป็นประจ า 

- การส่งรายงานหรือขอ้มูลท่ี
จ าเป็นแก่ภาครัฐ  

- การรับฟังและแสดงความ
คิดเห็น ผา่นช่องทางต่างๆ 
เช่น เวบ็ไซตบ์ริษทั 

- ปฏิบติัตามนโยบาย และ
กฎระเบียบอยา่งครบถว้น
และเคร่งครัด 

- สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงานรัฐบาล 

- สนบัสนุนการท างานเป็น
เครือข่าย 

- การตอบสนองและ
บทบาทของบริษทัต่อ
กระแสการเปล่ียนแปลง
ของโลก 

- พฒันาโครงการความร่วมมือ
ระหวา่งกนัของภาครัฐ และ
เอกชน 

- ใหค้วามรู้ในเร่ืองวธีิการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศแก่
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ท างานร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
รวมถึงรับฟังขอ้เสนอแนะ
และขอ้คิดเห็นจากหน่วยงาน
อิสระจากภายนอก 

ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการและกิจกรรมเพ่ือ
สงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

- การจา้งงาน 
- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสงัคม 

- เผยแพร่เอกลกัษณ์และ
วฒันธรรมท่ีดีงาม 

- เคารพในวถีิชีวติของ
ชุมชน 

- การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่ง
สร้างสรรค ์

- เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
- การก าจดัของเสียอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- จา้งงานและส่งเสริมการ
พฒันาอาชีพของคนใน
ชุมชน 

- ส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งใน
ทอ้งถ่ิน 

- ใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
- ก าจดัของเสียอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมและสนบัสนุน
ชุมชนทอ้งถ่ินในโครงการ
อนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

หน่วยงานก ากบัดูแล - รายงานประจ าปี 
- แบบ 56-1 

- ปฏิบติัตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้ก าหนด 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจดว้ย
ความรับผิดชอบ ถูกตอ้ง
และโปร่งใส 

- การเปิดเผยขอ้มูลท่ี

การท าตามหลกัเกณฑ ์และ
ค าสัง่ ตลอดจนนโยบายของ
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
องคก์ร 
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การส่ือสารและช่องทาง ความสนใจและคาดหวงั การตอบสนอง 
เพียงพอ 

- ความโปร่งใสดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

 

ประเด็นทีม่ีนัยส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

เพื่อให้การบริหารจดัการงานด้านความย ัง่ยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ทบทวนประเด็นท่ีมี
นยัส าคญัท่ีครอบคลุมโอกาสและความเส่ียงอนัมีนยัส าคญัทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ า โดย
ยึดหลัก 4 ประการของ Global Reporting Initiative (GRI) ซ่ึงประกอบด้วย บริบทความย ัง่ยืน (Sustainability 
Context) ประเด็นท่ีมีนัยส าคญั (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) การมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) โดยในปี 2561 บริษัทสามารถสรุปประเด็นท่ีผู ้มี ส่วนได้เสียให้
ความส าคญัและประเด็นท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดด้งัประเด็นต่อไปน้ี 

- การก ากบัดูแลกิจการ    -     การเคารพสิทธิมนุษยชน 
- การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  -     การพฒันา ดูแล และรักษาบุคลากร 
- การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า   -     ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
- การบริหารจดัการขยะ    -     การจดัซ้ือจดัหาอยา่งรับผดิชอบ 
- การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล  -     การมีส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคม 

 

การสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

บริษทัให้ความส าคญัและพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
องคก์รสหประชาชาติจ านวน 9 เป้าหมายหลกัจากทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดย
บริษทัเช่ือมัน่ว่า บริษทัสามารถช่วยผลกัดนัให้เกิดความกา้วหน้าในแต่ละ
เป้าหมายดงักล่าวไดอ้ย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัขีดความสามารถ
และศกัยภาพของบริษทัท่ีจะร่วมกา้วเดิน  สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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การด าเนินงานอย่างยัง่ยนืระดับนโยบาย 
1.   การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
 คณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจโดยยึดถือ
การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการ ดว้ยโดยเช่ือมัน่วา่โครงสร้างและวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีแข็งแกร่งจะสามารถน าพา
บริษทัให้บรรลุเป้าหมาย และสนบัสนุนการเติบโตอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้างความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัมีรายละเอียดปรากฏในหวัขอ้
การก ากบัดูแลกิจการ  
 ดว้ยความมุ่งมัน่ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงไดรั้บการประเมินผลดา้นการก ากบัดูแลกิจการตาม
โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
(Thai Institute of Directors – IOD)  ประจ าปี 2561 วา่อยูใ่นเกณฑ ์ดีเลศิ (Excellent)  
 

2.  จริยธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ โปร่งใส ความซ่ือสัตย์
สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริญเติบโต และความมัน่คงของกิจการ การมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม ความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)ไดก้ าหนดจริยธรรมทาง
ธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 
จริยธรรมทางธุรกจิ 

- ปรับปรุงการบริหารจดัการกระบวนการ และการปฏิบัติต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 

- ปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงิน 

- รับผิดชอบต่อสังคมทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเขา้ไปมีส่วนร่วมตาม
สถานภาพของบริษทั 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
1. ความรับผดิชอบต่อองค์กร    
1.1 ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั    
1.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
1.3 ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.4 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของ
บริษทั  

1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระท าการใดๆ 
ท่ีจะน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

1.6 ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษทัรวมทั้งขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ 

2. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 2.1  ปฏิบัติหน้าท่ีตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม และระมัดระวงั  

รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
2.3 ก ากบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
2.4 ก ากบัดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัและการปฏิบติัอ่ืนๆ อย่าง

ถูกตอ้งครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา 
3. ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 3.1  ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั 
 3.2 ก ากบัดูแลใหมี้ระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพท่ีดีต่อลูกคา้ และพนกังาน 
 3.3 ก ากบัดูแลและส่งเสริมให้บริษทัปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัท่ีดีอย่างเป็น

ธรรม 
 3.4 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนบัสนุนใหมี้การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เพื่อ

เป็นการใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง 
 3.5 สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อได ้
 3.6 ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม หรือ

ขอ้ก าหนดต่างๆ 
 3.7 ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน ส่ิงแวดล้อม 

สถาบนัการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทั
ตั้งอยู ่

 3.8 สร้างจิตส านึกให้พนกังานของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสร้าง
ความเขา้ใจกบัสังคมชุมชนในบริเวณท่ีบริษทัตั้งอยู ่เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั 

 3.9 ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
 3.10 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั 
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4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล    
 4.1 ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อ 

บุคคลภายนอก 
 4.2 เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีก าหนด 
 4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้งจากต าแหน่งหน้าท่ีและขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ

บริษทั    
 4.4 ระมดัระวงัในการท ารายการระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั

เป็นส าคญั และตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการและขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเขา้ข่ายเป็น
รายการเก่ียวโยงตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด   

 4.5 กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การพิจารณาตดัสินใจ และตอ้งออกจากท่ีประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว 

 4.6 ไม่เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่จะไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
1. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น    
1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีตามตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม  

ผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

1.2 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจในการด าเนินการใดๆ ด้วยจิตอนับริสุทธ์ิ 
(good faith) และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้ งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

1.3 ไม่บริหารองคก์รอยา่งขาดความระมดัระวงัหรือขาดความย ั้งคิด  
1.4 เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา

องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
1.5 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษทั 
1.6 จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัเส่ือมค่าผดิปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.7 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งครบถว้นถูกตอ้งตามความจริงต่อคณะกรรมการ

และผูถื้อหุน้ของบริษทั 
1.8 ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง พวกพอ้ง และผูอ่ื้น 
1.9 แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ (prospect) ในอนาคตขององคก์รทั้งทางดา้น

บวกและดา้นลบ ซ่ึงจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
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1.10 ไม่ด าเนินการใดๆในลกัษณะซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัโดยมิไดแ้จง้ให้
บริษทัทราบ 

1.11 ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 
1.12 ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 
2. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า    

 2.1  สนองความตอ้งการของลูกคา้ / ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและบริการท่ีดีเลิศ 
 2.2 ก าหนดระดบัคุณภาพของสินคา้และการบริการให้เป็นท่ียอมรับไดแ้ก่ลูกคา้ 
 2.3 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้ และบริการอยา่งครบถว้น 

ถูกตอ้งเป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
 2.4 ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
 2.5 ไม่ส่งมอบสินคา้และการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งๆท่ีรู้วา่สินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย 

หรืออาจเกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐานตก 
ถึงมือลูกคา้ 

 2.6 จดัระบบการบริการลูกคา้ ให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินคา้และบริการไดโ้ดยสะดวก 
และก าหนดใหมี้การด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

 2.7 พยายามบริหารตน้ทุนการผลิตใหต้ ่าสุดแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐาน
ตลอดเวลา 

 2.8 รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น ามาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 2.9 แสวงหาวธีิการต่างๆ เพื่อเป็นการใหบ้ริการต่อลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 2.10 ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือสัญญาต่างๆ ท่ีมีกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
 2.11 หากมีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้เพื่อ

ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 
2.13 จดัใหมี้ระบบท่ีใหค้วามปลอดภยัต่อลูกคา้ เช่นระบบป้องกนัอคัคีภยั ป้องกนัการถูกโจรกรรม 

 2.13 ไม่ควรคา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่ก าหนดเง่ือนไข
การคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

3.  ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน   
 3.1 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของ  

พนกังานแต่ละคน 
 3.2 ส่งเสริมพฒันา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนกังาน ใหมี้ความกา้วหนา้ และความมัน่คงใน

อาชีพ 
 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบริษทั 
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 3.4 ดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามยั และการกระท า
ดว้ยความสุจริต 

 3.5 การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรมและกระท า
ดว้ยความสุจริต 

 3.6 ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆเก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน 
 3.7 บริหารงานพนกังานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆโดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกตอ้งซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
 3.8 ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และใหค้วามเคารพต่อสิทธิหนา้ท่ีส่วน

บุคคล 
4. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้
4.1  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินการ

ช าระคืน การดูแลคุณภาพของหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีให้ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี กรณีท่ี
จะไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัคู่คา้และเจา้หน้ีเป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข
และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

4.2 ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการค้ากบัลูกคา้หรือเจา้หน้ี ถ้าหากว่ามี

ขอ้มูลวา่ มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

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

กฎหมาย 
5.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็น

ธรรม 
6. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม    

 6.1 ใหก้ารสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
 6.2 คืนผลก าไรส่วนหน่ึงขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
 6.3 ไม่กระท าการใดๆท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 6.4 ไม่กระท าการใดๆท่ีช่วยเหลือและสนบัสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการหลีกเล่ียงการ 

ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 
 6.5 ปลูกฝังจิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 



  แบบ 56-1                     แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
170 

 

 6.6 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 

 6.7 ไม่น าเงินของผูถื้อหุน้ไปสนบัสนุนทางการเมือง 
จรรยาบรรณของพนักงาน 
 พนกังานของดุสิตธานีต้องปฏิบติังานอย่างมืออาชีพและยึดมัน่ในหลกัจริยธรรมของบริษทั เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการท างาน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู ้ท่ี เก่ียวข้องและคงไว้ซ่ึง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เพื่อความกา้วหนา้และความมัน่คงของ
บริษทัและตวัพนกังานเอง 

2. ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกันในหมู่พนักงาน 
ร่วมกนัท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เอาใจใส่และปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของบริษทัดว้ยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษทัให้มีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ มีก าไร และพฒันาบริษทัไปสู่ความเป็นเลิศ 

4. ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบ ารุงรักษาไม่ให้เส่ือมค่าปกติหรือสูญหาย 
รวมทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

5. รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
6. ร่วมมือและช่วยเหลือในการท างานกบัผูร่้วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษทั และเคารพในสิทธิ

ของพนกังานอ่ืนท่ีร่วมบริษทัเดียวกนั 
7. เอาใจใส่และช่วยเหลือด าเนินการใดๆท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีดีในการท างาน

ใหมี้ความสะอาดปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 
8. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของ

บริษทัเป็นส าคญั 
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั/ผูบ้ริหาร และเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซ่ึงความจริงและไม่เป็นธรรม 
10. แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผูบ้ริหาร หากพบว่ามีการกระท าใดๆในบริษัทโดยมิชอบหรือผิด

กฎหมาย 
11. ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
12. ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 
13. เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา

องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
14. ไม่รับของขวญั เว ้นแต่เป็นการรับอันเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
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3. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นปัญหาท่ีบัน่ทอนความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาขององคก์รในทุกระดบั ซ่ึงจะ
ส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน และผลประกอบการ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององคก์ร และจะส่งผล
เสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในท่ีสุด บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ปัญหาดงักล่าว และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนั แก้ไข ไม่ส่งเสริมและไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชั่นไม่ว่าใน
รูปแบบใดๆ  
 บริษทัร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึง
ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติแห่งประเทศไทย 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลกัดนัให้เกิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง โดยไดรั้บประกาศนียบตัรรับรอง
ฐานะ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 และไดส้ิ้นสุดลงในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2561  
 ในการน้ี บริษัทได้จดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อยื่นขอต่ออายุใบ
ประกาศนียบตัรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 และไดน้ าส่งเพื่อให้คณะกรรมการโครงการ
พิจารณาในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี บริษทัไดผ้า่นการรับรองดงักล่าวจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ 
ประจ าไตรมาส 2/2561 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 ซ่ึงใบรับรองดงักล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ีรับรอง และ
บริษทัเขา้รับใบรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตอย่างสมบูรณ์ 
เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561   
 บริษทัก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไวด้งัน้ี 
 

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
1. บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและไม่มีนโยบายท่ีจะสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทาง

การเมืองแก่พรรคการเมือง หรือผูมี้อ  านาจทางการเมือง 
2. คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุน

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ

ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารปฏิบติั
ตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานในเร่ืองการคอร์รัปชั่นให้ มีความรัดกุม ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

4. กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ และการสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ การส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ี
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บริษทัมีอ านาจในการควบคุม หรือตวัแทนทางธุรกิจ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
แนวปฏิบติั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย 

5. ผูต้รวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งตามนโยบาย แนวปฏิบติั กฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษทัมีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงในเร่ืองการคอร์รัปชั่น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของบริษทั และไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบัของบริษทั ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
เพื่อน และคนรู้จกัทั้งทางตรงและทางออ้ม 

2. พนกังานทุกคนตอ้งไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายเป็นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง หากมีขอ้สงสัยหรือปัญหาให้ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจสอบภายใน
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธเร่ืองการคอร์รัปชัน่หรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4. ในการท าธุรกรรมกบัภาครัฐหรือเอกชน ตอ้งด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และเหมาะสม หลีกเล่ียง
การกระท าอนัอาจจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือพนักงานเอกชนด าเนินการในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่เหมาะสม โดยปฏิบติัตามกฎหมายไทย 

5. ผูก้ระท าคอร์รัปชัน่ถือเป็นผูก้ระท าผดิ ตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยั และตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 
6. บริษัทจะท าความเข้าใจและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น น้ี  ต่อบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอก ผา่นอินทราเน็ต และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.dusit.com 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการไม่ช่วยเหลอืทางการเมือง 

1. หลีกเล่ียงการเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือตวัแทนพรรคการเมือง 
2. หลีกเล่ียงการบริจาคใหก้บัพรรคการเมือง และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
3. ไม่ใหเ้งินหรือส่ิงอ่ืนใดสนบัสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมือง หรือผูมี้อ านาจทางการเมือง 
4. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายของประเทศไทยก าหนด 

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริจาคการกุศล 
1. ไม่สนบัสนุนหรือท ากิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวงัหรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมทาง

ธุรกิจ 

http://www.dusit.com/
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2. มีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้กบัสถาบนั มูลนิธิ ท่ีมี
รายช่ือตามอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดอนุมติัโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

3. มีนโยบายการบริจาคเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา ตามอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดอนุมัติโดย 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

นโยบายการรับหรือใช้เงินสนับสนุน 
บริษทัไม่มีนโยบายการรับหรือใช้เงินสนบัสนุนจากคู่คา้ ยกเวน้กรณีการรับเงินสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
การขอเงินสนบัสนุนการส่งเสริมการขายทั้งหมดจะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์ของการส่งเสริมการขายอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกคา้มาใชบ้ริการมากข้ึน อนัจะส่งผลให้บริษทัมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน และส่งเสริมรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของการประชาสัมพนัธ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของส่ือ และโฆษณาของหอ้งอาหารหรือโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ 

การใชจ่้ายเงินสนบัสนุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัและเป็นไปตามมาตรฐานของดุสิต เท่านั้น 
นโยบายการจ่ายเงินค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ให้แก่พนักงาน 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายของขวญัให้แก่พนกังานตามเทศกาล และประเพณีนิยม รวมถึงเพื่อเป็นการช่ืนชม
ผลการปฏิบติังานภายใตห้ลกัการต่างๆ เช่น โครงการดุสิตขอบคุณ โดยแต่ละโรงแรมจะมีการมอบรางวลัใน
รูปแบบต่างๆกนั 

 ในปี 2561 บริษัทได้จดักิจกรรมแข่งขนัตอบแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนความรู้พนักงานเร่ือง
จริยธรรมของบริษทั นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และนโยบายไม่รับของขวญั ในส่วนของการประเมิน
ตนเองโดยผูบ้ริหารและพนักงาน บริษัทได้ก าหนดค าถามท่ีใช้ประเมินตนเองของพนักงานในด้านการ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้ งนโยบายการไม่รับของขวญัโดยแนบไวก้ับ
แบบฟอร์มการประเมินผลกลางปี เพื่อมัน่ใจวา่พนกังานสามารถตรวจสอบและประเมินตนเอง โดยมีผูบ้ริหาร
ยนืยนัการประเมินดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ส าหรับพนกังานโรงแรมต่างๆ ในเครือไดรั้บการอบรมเร่ือง
นโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) รวมถึงบริษทัในเครือท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขมีหนา้ท่ีและ
จรรยาบรรณในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยบริษทัมีความมุ่งมัน่ใน
การป้องกนัมิให้องคก์รเป็นแหล่งฟอกเงินและสนบัสนุนทางเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและแนวทางปฏิบติัท่ีส านกังาน ปปง. 
ก าหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัให้การสนับสนุนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตระหนกัและให้ความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ โดยใหมี้การส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆท่ีเหมาะสมไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งไดก้ าหนดนโยบายการ
รับแจง้ขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียน (Whistle-Blowing Policy) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยก าหนดช่องทางการรับ
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แจง้ขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียน กระบวนการจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียน มาตรการคุม้ครองสิทธิของผูใ้ห้
ขอ้มูล การรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบัให้จ  ากดัเฉพาะผูท่ี้รับผิดชอบท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบประเด็น
ท่ีร้องเรียนเท่านั้นท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลได ้ 

ส าหรับช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบับริษทัในกรณีท่ีมีค าถามหรือขอ้สงสัย ตลอดจนขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ร้องเรียน โดยสามารถติดต่อบริษทัไดท่ี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี 
ท่ีอยู:่  257 ซอยสุขมุวทิ 49 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

หรือ  
 นางปราณี ภาษีผล 
       ท่ีอยู:่ 44 ซอยติวานนท ์40 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
หรือ 
 นายธีรพล โชติชนาภิบาล  

ท่ีอยู:่  749/1 ซ.พหลโยธิน 54/4 แยกขานไข 1 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
2. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม 

นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 
ท่ีอยู่:  บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้ น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

3. เลขานุการบริษัท 
นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล 
ท่ีอยู่:  บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้ น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

4. ผู้อ านวยการฝ่ายสอบภายใน 
นายอรรถพล วชัระไพโรจน์ 
ท่ีอยู่:  บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้ น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

4. การบริหารความเส่ียง 
 ในสภาวะแวดลอ้มปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การบริหารความเส่ียงทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เป็นส่ิงส าคญัต่อความส าเร็จและความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจาก
บริษัทมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว การมีวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีแข็งแกร่ง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้าง
ผลตอบแทนอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืให้แก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนในระยะยาว โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก บริษทัประเมินความเส่ียงท่ีหลากหลายรวมถึง
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ผลกระทบท่ีอาจมีต่อธุรกิจของบริษทั ไม่วา่จะเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกลยุทธ์ การปฏิบติัการ การเงิน 
การปฏิบติัตามกฎระเบียบ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม  

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทั หัวหน้าหน่วยธุรกิจ และตวัแทนจากแต่ละฝ่ายในองค์กร โดยมีประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
กลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน 
ตลอดจนให้ค  าแนะน าดา้นบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงตามหลกั COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้ งทบทวน พิจารณา และ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารความเส่ียง แนวทางการปฏิบติั ทิศทางและนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัเหตุการณ์และสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และก าหนดให้มีการ
รายงานประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดับความส าคัญและมีความท้าทายต่อการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืนในรอบปี 2561 
รายละเอียดกล่าวไวใ้นหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง 
5. การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 ในฐานะองค์กรชั้นน าในธุรกิจการให้บริการ บริษทัให้ความส าคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ในทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของการให้บริการ ขั้นตอนของกระบวนการท างาน และการวดัผล  
เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ และการรักษา
ต าแหน่งทางการตลาด บริษัทได้น าระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ ISO9001:2015 เข้ามา
ประยุกต์ใช้ภายใตก้ารก ากับดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละโรงแรม เพื่อให้เกิดการด าเนินการอย่างจริงจงั และ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้งไดว้างหลกัเกณฑช้ี์วดัประสิทธิภาพ เพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง ไวด้งัน้ี 

 มาตรฐานของการใหบ้ริการ กระบวนการท่ีน าไปใช ้และการวดัผล 
 การเฝ้าติดตามกระบวนการท างาน 
 การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 การป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
 ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
 ต าแหน่งทางการตลาด 
 ความมุ่งมัน่และการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
 ขอ้บงัคบัในการด าเนินธุรกิจ 

จนถึงปี 2561 โรงแรมในเครือดุสิตท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเน่ืองมีทั้งส้ิน 12 
แห่ง แบ่งเป็นโรงแรมในประเทศไทย 6 แห่ง ซ่ึงได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
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โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภู เก็ต โรงแรมดุสิตดีทู  เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่  โรงแรม 
ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมต่างประเทศอีก 6 แห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ โรงแรม
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี และ
โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ส าหรับ ISO14001:2015 มีโรงแรมทั้ งส้ิน 5 แห่งท่ีได้รับการรับรอง โดยแบ่งเป็น
โรงแรมในประเทศไทย  ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมอีก 5 แห่งใน
ต่างประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ โรงแรม
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ส าหรับ OHSAS 18001:2007 โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ได้รับ
การรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและไดรั้บต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง ส าหรับ ISO 20121: 2012 นั้น โรงแรม 
ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ไดรั้บการรับรองเป็นปีแรก 

บริษทัได้ประกาศนโยบายด้านการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแต่งตั้งรองประธานอาวุโสฝ่ายการจดัการ
คุณภาพทัว่ทั้งองค์กรเป็นผูน้ าทางดา้นพฒันาส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน และผูอ้  านวยการกลุ่มฝ่ายวิศวกรรมเป็น 
ผูป้ระสานงานและรับผิดชอบในดา้นการด าเนินการเพื่อความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิผล สามารถขบัเคล่ือน
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองส าหรับงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจากน้ี ทุกโรงแรมจะมีคณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าท่ีติดตามการท างานด้านส่ิงแวดล้อม ประเมิน 
ความเส่ียง บนัทึกและติดตามผลกระทบรวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มและสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื รวมทั้งพิจารณาจา้งพนกังานและผูรั้บเหมาท่ีมีภูมิล าเนาในทอ้งถ่ิน จดัซ้ือและจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ
จากชุมชนทอ้งถ่ินท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั พร้อมทั้งไดก้ระตุน้ให้พนกังานน าเสนอต่อแขกท่ีมาพกั ผูส่้ง
สินคา้และบริการ ผูรั้บเหมาและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ถึงพนัธสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมท่ีย ัง่ยนืโครงการใบไมเ้ขียว 

(ส าหรับนโยบายอนุรักษพ์ลงังานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.dusit.com/sustainability) 
 

การด าเนินงานอย่างยัง่ยนืด้านเศรษฐกจิ 
 บริษทัก าหนดเป้าหมายการท าธุรกิจท่ีมุ่งสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืนโดยใช้นโยบายเชิงรุกควบคู่ไปกบัการ
บริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ มุ่งเนน้การขยายกิจการในดา้นการรับบริหารและการลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อกระจายความเส่ียง บริหารจดัการอตัราส่วนทางการเงินและค่าใชจ่้ายของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้
เหมาะสมกบัเป้าหมายรายไดแ้ละแผนธุรกิจขององค์กร รวมทั้งท าการศึกษาและสรรหาเคร่ืองมือทางการเงิน
ต่างๆ ท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยให้สามารถลงทุนตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจท่ีวางเอาไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างรายได้และผลก าไรท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง และน าผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
นบัตั้งแต่การก าหนดนโยบายปันผลก าไรสุทธิในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 แก่ผูถื้อหุ้น การให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัผูบ้ริหารและพนกังาน รวมทั้งการจดัท างบการเงินท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้และจดัท าเอกสารเพื่อ

https://www.dusit.com/sustainability


  แบบ 56-1                     แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
177 

 

ส่ือสารผลประกอบการไปยงัผูถื้อหุ้นในทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และใหค้วามส าคญักบัการมีวนิยัทาง
การเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
การด าเนินงานอย่างยัง่ยนืด้านสังคม 
 บริษทัให้ความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนโดย
มุ่งเน้นในเร่ืองการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย การเคารพในความแตกต่าง
หลากหลายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม การดูแลอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยัท่ีดี ตลอดจนมุ่งส่งเสริมความรู้และพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ เพื่อให้การขบัเคล่ือนองค์กรให้
เติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัและให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย ์และเล็งเห็นวา่หลกัการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานส าคญัของการอยูร่่วมกนัอยา่งผาสุก ซ่ึงมีส่วน
ส าคญัในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์นับเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่ม
ประสิทธิภาพดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคภายในองค์กร เคารพในสิทธิ
ทางการเมืองอนัพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และ
ต่อตา้นการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทไม่มีนโยบาย ไม่กระท าและไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่กระท าและไม่สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงานหรือ
การใชแ้รงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย รวมถึงต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก 

- ส่งมอบสินคา้และบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ ศาสนาอย่างเท่า
เทียมกนั 

- เปิดโอกาสดา้นการจา้งงานบุคคลรวมไปถึงการจา้งงานคนพิการอยา่งเท่าเทียมกนั 
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเร่ืองการละเมิดสิท ธิมนุษยชน โดยฝ่ายจดัการมี 

พนัธสัญญาในการป้องกนัและก าจดัการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิใหเ้กิดข้ึนได ้
- บริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้

พนกังานทุกคนตอ้งผา่นการฝึกอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชัว่โมง 
   ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัไดจ้ดัให้มีการป้องกนัการคุกคามทางเพศภายในองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม และแสดงให้
เห็นถึงแนวนโยบายท่ีไม่ยอมรับ และไม่ยอมอ่อนขอ้ต่อการคุกคามทางเพศไม่ว่าในรูปแบบใดๆ โดยแสดง
แนวนโยบายและการบงัคบัใช้อยา่งเป็นรูปธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation Manual และจ ากดัความ
การกระท าท่ีถือเป็นการคุกคามทางเพศโดยสรุป ดงัน้ี 

- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเก่ียวกบัเร่ืองเพศอย่างไม่พึงประสงค์ เช่น  
การวพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบัเร่ืองรสนิยมทางเพศของผูอ่ื้น 
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- การกระท าใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางเพศท่ีสร้างความเป็นปรปักษ์ หรือข่มขู่ในท่ีท างาน หรือการ
กระท าใดๆ ท่ีเขา้ข่ายไม่พึงประสงค์ในเร่ืองเพศ การเผยแพร่เร่ืองข าขนัเชิงลามกในสถานปฏิบติังาน 
แสดงติดประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาหรือรูปภาพท่ีแสดงถึงการคุกคามทางเพศ 

 บริษทัก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้กระท าความผิดในเร่ืองดงักล่าวในระดบัสูงสุด กล่าวคือ เลิกจา้ง และ
ไดจ้ดัให้มีช่องทางในการแจง้เบาะแส ร้องเรียนผา่นฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผูจ้ดัการทัว่ไปของโรงแรม โดย 
ขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั 

  ในปี 2561 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมการ
เดินทางและการท่องเท่ียว ซ่ึงนโยบายน้ีเกิดจากความร่วมมือระหวา่งดุสิตอินเตอร์เนชัน่แนลและองคก์รเพื่อยุติ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (The Code) โดยได้มีการลงนามสัญญาเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 
นโยบายน้ีมีผลบงัคบัใชก้บับริษทัและโรงแรมในเครือดุสิตในประเทศไทย ทั้งน้ี หลกัการปฏิบติัส าหรับโรงแรม
ในเครือดุสิตในประเทศไทย มีดงัน้ี 

- ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความร่วมมือระหวา่งดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code เพื่อปกป้องเด็กจากการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศใหก้บัพนกังานทุกคนในทุกระดบั 

- ให้ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายระหวา่งดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code ในการปกป้องเด็กจากการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศระหวา่งการปฐมนิเทศใหก้บัพนกังานใหม่ 

- จดัการฝึกอบรมเก่ียวกบันโยบายระหวา่งดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code วา่ดว้ยการปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศให้กบัพนักงานบริการทุกคน ซ่ึงไดแ้ก่ พนกังานแผนกตอ้นรับ
ส่วนหน้า พนักงานแผนกให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พนักงานแผนกแม่บา้น พนกังานแผนกช่าง 
พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ พนักงานแผนกกีฬาและสันทนาการ พนักงานแผนกรักษาความ
ปลอดภยัท่ีวา่จา้งโดยบริษทั/โรงแรม รวมถึงพนกังานแผนกรักษาความปลอดภยัจากบริษทัภายนอก 

- แสดงขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายระหวา่งดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code ในการปกป้องเด็กจากการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ไดแ้ก่ โปสเตอร์ ขั้นตอนการแจง้เหตุการณ์ฉุกเฉินและตอ้งสงสัย และ
เบอร์โทรศพัทข์องหน่วยงานต่างๆ ส าหรับการแจง้เหตุการณ์บนบอร์ดประกาศแจง้พนกังาน 

- จดัเตรียมแบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์การล่วงละเมิดหรือตอ้งสงสัยวา่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ไวใ้นท่ีเหมาะสมในแต่ละแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ผูจ้ดัการท่ีปฏิบติัหน้าท่ี แผนกตอ้นรับส่วนหน้า 
แผนกให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พนักงานแผนกแม่บ้าน พนักงานแผนกช่าง พนักงานแผนก
ทรัพยากรมนุษย ์พนกังานแผนกกีฬาและสันทนาการ และพนกังานแผนกรักษาความปลอดภยั 

- แจง้เหตุการณ์การล่วงละเมิดหรือตอ้งสงสัยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศกบัเด็กท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของส านกังานดุสิตส่วนกลางภายใน 24 ชัว่โมง 

- ให้ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายระหวา่งดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code ในการปกป้องเด็กจากการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศใหก้บัลูกคา้ของโรงแรมดว้ยส่ือแผน่พบั เวบ็ไซต ์โปสเตอร์ เป็นตน้ 
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- ระบุภายในสัญญาให้ชดัเจนกบับริษทัคู่คา้และเครือข่าย ถึงประเด็นการปฏิเสธการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก เช่น กบัตวัแทนบริษทัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

- เขา้ร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ระหว่างดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code เพื่อสร้างความ
ตระหนกัและปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 ในปี 2561 พนกังานของส านกังานดุสิตส่วนกลางร่วมถึงพนกังานของโรงแรมในเครือดุสิตในประเทศไทย
ต่างได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองน้ี และในปี 2562 นโยบายน้ีจะขยายผลบงัคบัใช้ไปยงัโรงแรมในเครือดุสิตใน
ต่างประเทศอีกด้วย โดยสาขาแรกท่ีจะเร่ิมมีการอบรมเร่ืองน้ีคือโรงแรมในเครือดุสิตทั้ งหมดท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 บริษทัเช่ือว่าบุคลากรคือกุญแจหลกัในการน าไปสู่ความย ัง่ยืน บุคลากรคือแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม 

และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นบริษทัจึงใหค้วามส าคญัในการมุ่งมัน่พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 
2.1  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐานของ

บุคคลซ่ึงเป็นรากฐานแนวคิดท่ีบริษทัยึดถือในการปฏิบติัต่อพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนอยา่งเท่าเทียม
กัน โดยเล็งเห็นว่าสวสัดิภาพและความเป็นอยู่อันดีของพนักงานคือความเข้มแข็งขององค์กร การปฏิบัติ 
ต่อพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเคารพและใหเ้กียรติ จะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดจิตส านึกและพลงัใน
การใหค้วามร่วมมือ และสนบัสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกฝ่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการดงัน้ี 

- จดัให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานอย่างเหมาะสม เช่น  
การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน การจดัให้มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาด
เพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยั 

- พฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านการ
ท างาน การฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ การฝึกฝนผ่านการปฏิบติังานจริง และ
เล่ือนต าแหน่งเม่ือมีผลงานและโอกาสท่ีเหมาะสมอยา่งเท่าเทียมกนั 

- จดัให้มีเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังาน และให้พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
ตามศกัยภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนท่ีเป็นอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั 

- จดัใหมี้กระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมส าหรับพนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
- จัดให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนัลาพักผ่อนประจ าปี  

การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี และห้องพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน  
ม้ืออาหารในช่วงเวลาปฏิบติังาน สิทธิการเขา้พกัในโรงแรมของบริษทัและโรงแรมในเครือในราคา
พนกังาน และอตัราค่าหอ้งพกัพิเศษส าหรับครอบครัวและมิตรสหาย 
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- ให้ขอ้มูลส าคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนกังานเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน สถานะ และแผนงาน
ในอนาคตของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็นตน้ 

- ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั  จดัให้มีการ
ท่องเท่ียวประจ าปี งานปีใหม่พนักงาน และกิจกรรมร่วมกนัระหว่างพนักงาน รวมไปถึงการท าบุญ
ร่วมกนัหรือท ากิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ เช่น การท าบุญใส่บาตรร่วมกนัในเทศกาลสงกรานต ์การจดั
กิจกรรมประดิษฐก์ระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง เป็นตน้ 

- จดัให้มีการให้รางวลัตอบแทนและแสดงความช่ืนชมในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานท่ีท าหน้าท่ีไดเ้ป็น
อย่างดี หรือปฏิบติังานให้บริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green Employee 
Award, Long Service Award เป็นตน้ 

- จดัสรรสวสัดิการต่างๆ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติ และศาสนา ภายในองคก์รเพื่อความ
เท่าเทียม ตรงต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานและมีความทัว่ถึง 
2.2 การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ  
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว โดยถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าซ่ึงก าหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นท่ีตั้งของโรงแรมเป็น
แนวทางค่าจา้งส าหรับพนักงานแรกเขา้ทั้งเพศชายและหญิง ซ่ึงในทางปฏิบติั ค่าจา้งของพนักงานแรกเขา้จะ 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับเดียวกันในท้องถ่ินเดียวกัน และ 
เพศไม่ไดมี้ผลต่อการก าหนดเกณฑค์่าจา้งแต่อยา่งใด 

ในระยะสั้ น บริษทัมีการปรับค่าจา้งและผลตอบแทนให้กบัพนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการในแต่ละปี ส่วนใน 
ระยะยาว มีการวดัผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Score Card โดยมีตัวช้ีวดัด้วยระบบ KPIs ดังนั้ น 
พนักงานทุกเพศ ทุกระดบั จะไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากน้ี ยงัได้
ก าหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั   

นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสัประจ าปี และ เงินกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ (ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน) ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ อาหารและขนมหวานรวมถึง
เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือต่อวนั วนัหยุดพกัร้อน วนัลาป่วย รวมถึงวนัหยุดพิเศษอ่ืนๆ เช่น Wedding Leave, Paternity 
Leave ประกนัชีวิตแบบกลุ่มและสวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบประกนัสุขภาพครอบคลุมการรักษาใน
โรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง ประกนัการเดินทางกรณีท่ีตอ้งเดินทางเพื่อปฏิบติัหน้าท่ี เงินช่วยเหลือ
และพวงหรีดแสดงความเสียใจเม่ือบิดามารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีไดรั้บ
ผลกระทบจากภยัพิบติั สวสัดิการค่าหอ้งพกัโรงแรมในเครือในราคาพนกังานและสามารถใหเ้ครือญาติเขา้พกัใน
ราคาพิเศษ สิทธิลดหยอ่นค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซกัรีด ส่วนลดจดังานแต่งงาน
ของพนักงานหรือบุตรท่ีโรงแรมในเครือ สวสัดิการการกู้เงินอตัราดอกเบ้ียพิเศษกับธนาคารท่ีเข้าร่วม และ 
เงินค่าชดเชยเกษียณอาย ุเป็นตน้ 
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ทางดา้นสวสัดิภาพของพนักงาน บริษทัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยให้
บุคลากรจากโรงพยาบาล มาให้บริการตามสถานท่ีท่ีจดัไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจดัแพทยม์าให้ค  าแนะน า
เม่ือพนกังานมีขอ้สงสัยหรือขอ้สอบถามเร่ืองสุขภาพ  พร้อมทั้งจดัการอบรมเพื่อให้ความรู้กบัพนกังานในเร่ือง
การรักษาสุขภาพและการป้องกนัโรคต่างๆ 

3. การพฒันาบุคลากร 

 พนักงานเป็นทรัพยากรส าคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ัง่ยืนของสังคม ดงันั้นพนักงานทุกคนจึง
ไดรั้บการพฒันาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทย
และของโลก โดยพนักงานไดรั้บการพฒันาทกัษะการท างาน และการบริการท่ีสง่างามในแบบดุสิต รวมทั้ง  
ดา้นภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัไดป้รับหลกัสูตร Executive Trainee Program เป็น โครงการ  
D Star ดาวเด่นของดุสิต ส าหรับระดบัผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป เพื่อพฒันาศกัยภาพส าหรับโอกาสกา้วหนา้
ในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนภายในเครือดุสิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับบณัฑิตจบใหม่ท่ีสนใจงานดา้น
โรงแรม ทางบริษทัได้ยกระดับโครงการ Management Trainee Program ให้เป็นโครงการ LEAD  Y เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ท่ี้พึ่งส าเร็จการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจโรงแรมเขา้รับการฝึกงานโดยจะไดรั้บการฝึกงานจาก
หน่วยงานหลักๆ ของบริษัทใน 2 โรงแรม เป็นเวลา 1 ปี  เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ปฏิบติัการแบบองคร์วม และสามารถเขา้ท างานกบับริษทัและโรงแรมในเครือในฝ่ายท่ีมีความถนดัและสนใจ
หลงัจากจบโครงการ  

       3.1   นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

 บริษทัเช่ือมัน่วา่การเจริญเติบโตขององคก์รนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพ และประสิทธิภาพของพนกังาน บริษทัจึงมี
นโยบายมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาระบบการบริหารให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล พฒันาความรู้ของ
พนกังานทุกฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ เเละสนบัสนุนใหพ้นกังาน
ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี ให้อ านาจในการตดัสินใจ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กบัความส าเร็จของบริษทั   

เพื่อผลักดันให้นโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม บริษัทได้มุ่งเน้นให้ผูบ้ริหารร่วมกันก าหนดทิศทางองค์กร 
(Direction) ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อให้เเต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business 
Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อพนักงานในเเต่ละสายงานจะได้น าไปก าหนดวตัถุประสงค์เเละ
ตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกบัทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
เเละหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน  ตวัช้ีวดัน้ีจะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน 
เเต่ละคน และเป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคคลากรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายต่อไป 

ทั้งน้ี ในส่วนของงบประมาณการพฒันาบุคลากร การอบรมพนกังานใหม่ การพฒันาทกัษะพนกังานอยา่ง
ต่อเน่ือง มีรายละเอียดในหวัขอ้นโยบายในการพฒันาบุคลากร หนา้ 101-106 
 



  แบบ 56-1                     แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
182 

 

4.   การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษทัให้ความส าคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดย

ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการ ตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ตามกฎกระทรวงท่ีก าหนดให้โรงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัในท่ี

ท างานและสถานประกอบการ ดงันั้น ทุกโรงแรมในเครือดุสิตไดจ้ดัใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 3 
หวัขอ้อยา่งครบถว้น ดงัน้ี  

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับหวัหนา้งาน 
2. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับผูบ้ริหาร 
3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับคณะกรรมการ  
ทั้งน้ี ทุกโรงแรมไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ท าหน้าท่ีส ารวจความปลอดภยั การจดัท า

ขอ้บงัคบั คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน การวางระบบการรายงานสภาพ การท างานท่ีไม่ปลอดภยั การ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการประชุมการติดตามงาน เป็นตน้  
 

 สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน ปี 2561 มีดังนี ้
 

 

ช่ือโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลีย่ (%) 
1. ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 13 545 2.39 
2. ดุสิตธานี พทัยา 15 453 3.31 
3. ดุสิตธานี หวัหิน 7 346 2.02 
4. ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 7 367 1.91 
5. ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 9 119 7.56 
6. ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 7 183 3.83 
7. ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 9 123 7.32 

 

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท างาน 
เพื่อใหพ้นกังานท างานอยา่งปลอดภยั และลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน พนกังานจะไดรั้บการอบรมเร่ืองการ

ท างานอย่างปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานไดมี้การเก็บขอ้มูลสวสัดิภาพ
ของพนกังาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจบ็จากการท างาน วนัท างานท่ีสูญเสีย และการขาดงาน ดงัน้ี  
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หมายเหต:ุ 1. การบาดเจ็บจากการท างาน เป็นกรณีท่ีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการท างานและต้องหยดุงานอย่างน้อย 1 วัน
ขึน้ไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล  
 2. วันท างานท่ีสูญเสีย คือ จ านวนวันท่ีเสียไปเน่ืองจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการท างาน โดยจะเร่ิมนับตั้งแต่
หยดุงานในวนัถดัไป 
 3. การขาดงาน คือ จ านวนวันท่ีพนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ท้ังท่ีสืบเน่ืองจากการท างานและนอกการ
ท างาน แต่ไม่รวมถึงวนัหยดุตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ  

5. ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 
 แนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคมีฐานความคิดมาจากสิทธิของผูบ้ริโภค โดยบริษทัใน
กลุ่มดุสิตธานีค านึงถึงสิทธิของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้เป็นส าคญั และยึดหลกัการบริการดว้ยความรับผิดชอบต่อ
ค ามัน่สัญญาท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ไว ้โดยมีช่องทางการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการท่ีหลากหลาย ลูกคา้จึง
มีสิทธิไดรั้บขอ้มูลเพียงพอท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ สามารถเขา้ถึงการติดต่อส่ือสารกบับริษทัได้
ง่ายและสะดวก และหากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ บริษทัจะรีบด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด นอกจากน้ี บริษทัมีระบบ
การบริหารงานอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหนา้ท่ีพิจารณาและจดัการในเร่ือง
ต่างๆ ในบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อรักษามาตรฐานการ
บริการด้วยปรัชญาการให้บริการของดุสิตท่ีได้ปฏิบติัต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ สม ่าเสมอ  
ท าใหโ้รงแรมในกลุ่มดุสิตซ่ึงเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารงานดว้ยคนไทย ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 
การด าเนินงานอย่างยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม 
 ความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้มถือเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารจดัการของบริษทั ในฐานะผูน้ าดา้นธุรกิจ
โรงแรมท่ีมีโรงแรมและรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศทัว่โลกตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีมีทศันียภาพงดงาม 
บริษัทตระหนักว่า การด าเนินธุรกิจสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ จึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
รับผิดชอบต่อการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการจดัการด้าน
พลงังานท่ีเหมาะสม การป้องกนัมลพิษ การร่วมมือของคู่คา้เพื่อปรับปรุงผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อมทางออ้ม 
การจดัท าและการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การให้ความรู้กับพนักงาน การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และการส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีส่วนรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มไปยงัลูกคา้ 

ที่ ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ปี 

2560 2561 
1 จ านวนกรณีการเจบ็ป่วยจากการท างาน (กรณี) 0 0 

2 จ านวนกรณีการบาดเจบ็จากการท างาน (กรณี) 25 20 

3 จ านวนพนกังานเสียชีวิตจากการท างาน (คน) 0 0 

4 อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน ( Injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 0.96 0.84 

5 อตัราวนัท างานท่ีสูญเสีย (Lost Day Rate) (วนัต่อ 200,000 ชัว่โมง) 7.27 2.95 

6 อตัราการขาดงาน (Absent Rate) (วนัต่อจ านวนวนัท างานของพนกังานทั้งหมด) 0.25 0.16 

7 จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (คน) 2,287 2,136 
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บริษทัไดจ้ดัท านโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหลกัเกณฑช้ี์วดัตามมาตรฐาน ISO14001:2015 เพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายองคก์รและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 การปล่อยแก๊สเรือนกระจกเขา้สู่ชั้นบรรยากาศ 
 การใช ้การอนุรักษ ์และการจดัการพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การใชท้รัพยากรน ้า 
 การอนุรักษแ์ละการจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 การวางแผนและการจดัการใชพ้ื้นท่ี 
 การป้องกนัคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง 
 การจดัการน ้าเสีย 
 การจดัการขยะมูลฝอย 
 การจดัเก็บวตัถุท่ีมีพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งได้แต่งตั้งแต่งตั้งรองประธานอาวุโสฝ่ายการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรเป็นผูน้ าทางดา้นพฒันา

ส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน และผูอ้  านวยการกลุ่มฝ่ายวิศวกรรมเป็นผูป้ระสานงานและรับผิดชอบในด้านการ
ด าเนินการเพื่อความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิผล สามารถขบัเคล่ือนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองส าหรับงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกโรงแรมจะมีคณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าท่ีติดตามการท างานด้านส่ิงแวดล้อม ประเมินความเส่ียง 
บนัทึกและติดตามผลกระทบรวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพฒันาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างย ัง่ยืน 
รวมทั้งพิจารณาจา้งพนกังานและผูรั้บเหมาท่ีมีภูมิล าเนาในทอ้งถ่ิน จดัซ้ือและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการจาก
ชุมชนท้องถ่ินท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก นอกจากน้ีได้กระตุ้นให้พนักงานน าเสนอต่อแขกท่ีมาพัก  
ผูส่้งสินคา้และบริการ ผูรั้บเหมาและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ถึงพนัธสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
และสังคมท่ีย ัง่ยนื  

โครงการใบไม้เขียว 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจ ากดักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในดา้นสุขอนามยั บริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาลทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี โรงแรมในเครือดุสิตส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
ใบไม้เขียว (Green Leaf) ภายใต้มูลนิธิใบไม้เขียวซ่ึงจดัตั้ งข้ึนโดยคณะกรรมการส่งเสริมเพื่อการท่องเท่ียว  
(“ค.ส.ส.ท.”) ซ่ึงมีวิสัยทศัน์คือ การพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไปในเวลาเดียวกนั 
ประกอบดว้ยองคก์รต่างๆ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่ง
สหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ส านกังานการจดัการดา้นไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย  สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการประปานครหลวง ส าหรับโรงแรมแลว้ โครงการใบไมเ้ขียวน้ี
คือกา้วแรกในการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงไดจ้ดัท ารายการตรวจสอบ
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ด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงแรมเพื่อการประเมินด้านส่ิงแวดล้อมและการประหยดัพลงังานซ่ึงเทียบเท่ากับ 
ISO:14000 

1. การใช้พลงังาน 
 บริษัทให้ความส าคญัเร่ืองการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้ งมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการก าหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงาน
ดา้นพลงังานและเพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไวด้งัน้ี 

1.1 บริษทัมีปณิธานแน่วแน่ท่ีจะด าเนินการและพฒันาแนวทางการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม โดย
ก าหนดใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฎหมายและ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 บริษทัจะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลงังานขององค์กรอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกบัธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีใชร้วมทั้งการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณืท่ีมีคุณสมบติัการประหยดัพลงังาน 
และการจดัจา้งผูถู้กวา่จา้งท่ีมีแนวทางการปฏิบติัดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษทั 

1.3 บริษทัจะก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์ในแต่ละปี โดยตั้งเป้าหมายในปี 2561 จะลดการใช้
พลงังานทั้งหมดอยา่งนอ้ยร้อยละ 3 และส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4 บริษทัถือวา่การอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุก
ระดบัท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตราการท่ีก าหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อ
คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน 

1.5 บริษัทจะให้การสนับสนุนท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการ
ท างาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอขอ้คิดเห็น เพื่อพฒันางานดา้นพลงังาน 

1.6 ผูบ้ริหารและคณะท างานด้านการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนการด าเนินงานดา้นพลงังานทุกปี 

 

พลงังานไฟฟ้า    
เพื่อเป็นการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการท่ี

ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงไดเ้ร่ิมด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยดัไฟฟ้าและ
รักษาส่ิงแวดลอ้มแบบ แอลอีดี (LED) ซ่ึงเป็นผลท าให้เกิดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
ยงัไดติ้ดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจบัเม่ือเปิดประตูและตั้งเวลาอตัโนมตัิ วางระบบเคร่ืองท า
น ้าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและเปล่ียนพลงังานความร้อนมาใช้
ส าหรับเคร่ืองป๊ัมความร้อน พร้อมทั้งไดม้ีการลดการใช้เคร่ืองท าไอน ้ าซ่ึงท าให้เกิดการประหยดัพลงังาน 
มากข้ึน เป ลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตวัใหม่ ส าหรับการซ ักอบรีด ครัว
ท าอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื ่อความเข ้าใจถึงหลักการ ในการลดการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าและสามารถน ามาปฏิบติัได ้
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นอกจากน้ียงัมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลงังานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บนัไดแทนลิฟต ์ 
ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะพกัเท่ียง หรือขณะไม่ใชง้าน ใชแ้สงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิดเปิดเคร่ือง
ท าความเยน็อตัโนมติั 

 
 
การใชท้รัพยากรน ้า   
เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรน ้ าเป็นจ านวนมาก ดงันั้นการใชน้ ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช้วิธีบริหารจดัการน ้ าเป็นอย่างดี ทุกโรงแรมมี
มาตรการจดัการลดการใชน้ ้ าอยา่งเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ ตรวจสอบท่อประปา มาตรวดัน ้า และด าเนินการเปล่ียนท่อ
ที่ช า รุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภณัฑ์ ก๊อกน ้ า  และฝักบวัช าระแบบประหยดัน ้ า  ใช้เกลือคลอรีน
ส าหรับสระว ่ายน ้ า  และอบรมให ้ความรู้พน ักงานเพื ่อความเข า้ใจถึงหลกัการในการใช ้น ้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีโรงแรมในกลุ่มมีเป้าหมายการใชน้ ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใชท้รัพยากรน ้าใน
ทุกกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  
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2. การสนับสนุนและใช้ผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
บริษัทให้ความส าคัญในเร่ืองการคัดเลือกวัสดุเคร่ืองใช้ในโรงแรมและห้องพักท่ี เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากวสัดุรีไซเคิล 
3. การจัดการขยะมูลฝอย 

บริษทัและโรงแรมในเครือไดส่้งเสริมใหพ้นกังานลดปริมาณขยะภายใตแ้นวคิด 3Rs ดงัน้ี 
 Reduce เป็นการลดปริมาณขยะท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ท่ี มีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
 Reuse เป็นการน ากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ ้ า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ทั้ งสองหน้า การน าบรรจุ

ภณัฑม์าใชใ้ส่บรรจุเคร่ืองใชห้รือส่ิงของต่างๆ 
 Recycle เป็นการน าขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยให้มีการคัดแยกและรวบรวมขยะใน

ส านกังานท่ีสามารถน าไปใชรี้ไซเคิล เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก ออกจ าหน่ายให้ผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 

 การลดการใช้พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียว (Elimination of single use plastic) เร่ิมในปี 2561 การเลิก
ใช้หลอดพลาสติกเป็นส่วนหน่ึงของความมุ่งมัน่ของกลุ่มดุสิต ในการหยุดใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้งท่ี
โรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด เราเร่ิมจากกา้วเล็กๆ แต่สร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวกแก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ส าหรับส านกังานส่วนกลางนั้น บริษทัยกเลิกการแจกขวดน ้ าพลาสติกทั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและแทนท่ี
ดว้ยตูก้ดน ้ าด่ืมและแกว้กระดาษ ขณะเดียวกนั บริษทัยงัคงเดินหนา้สู่หนทางสร้างความย ัง่ยืนอยา่งต่อเน่ืองผา่น
โครงการบริจาคหลอดพลาสติกท่ียงัไม่ได้ใช้กว่า 4,000 ช้ินให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพื่อน าไปใช้ท าหมอนและท่ีนอนหลอดกาแฟส าหรับผูป่้วยติดเตียงมอบให้กบัโรงพยาบาล 
อุม้ผาง ติดกบัชายแดนเมียนมาร์อนัห่างไกลซ่ึงเขา้ถึงไดด้ว้ยรถโฟร์วลีเท่านั้น โดยแทนท่ีจะฝังกลบบรรดาหลอด
พลาสติกเหล่าน้ีลงดิน บริษัทสามารถน าหลอดมาใส่เป็นไส้ในหมอนส าหรับผู ้ป่วยท่ีก าลังพักฟ้ืนอยู่ท่ี
โรงพยาบาลอุม้ผาง  หมอนและท่ีนอนหลอดกาแฟซ่ึงมีขอ้ดีคือ ไม่สะสมเช้ือโรค น ้ าหนกัเบา และสามารถช่วย
ลดการเกิดแผลกดทบัได ้

สรุปผลการปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมปี 2561 
ในปี 2561 บริษทัและโรงแรมทั้ง 13 แห่งไดด้ าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ 
2. ท าการตรวจสอบแนวท่อน ้าในระบบต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียน ้าในระบบ 
3. ตรวจเช็ค บ ารุงรักษาและติดตั้งระบบท าน ้ าร้อน (Heat-Pump) ให้กบัโรงแรมในเครือเพื่อท าให้

แน่ใจวา่ระบบนั้นมีการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4. ท าการอบรมการใช้พล ังงานให้ก ับพนักที่ เกี่ยวข ้องพร้อมกับท าการปรับแต่งการท างาน

ของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในห้องให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ในการซัก รีด เน้นการประหยดัการใช้น ้ า และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน 
รวมทั้งการน าน ้าซกัลา้งผา่นการบ าบดัและน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น น ามารดตน้ไม ้เป็นตน้ 

6. ท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบท าน ้ าเยน็และปรับอากาศ และท าการบ ารุงรักษาตาม
มาตรฐานสากลเพื่อลดการสูญเสียพลงัานในระบบ 

7. เลือกใชผ้ลิตภณัทอ์นุรักษพ์ลงังาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีย ัง่ยืน ส าหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซกัรีด โดยพฒันาระบบและใชผ้ลิตภณัท์
ซกัลา้งส าหรับน ้าเยน็ในการซกัเคร่ืองแทนน ้าร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน 

 

การให้บริการและความพงึพอใจจากลูกค้า 
 รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้รางวลัท่ีดุสิตไดรั้บในปี 2561 หนา้ 7-9 
  

 การด าเนินกจิกรรมเพือ่พฒันาและสนับสนุนชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ดว้ยความตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบและตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีไดเ้ขา้ไป

ใชพ้ื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดส้นบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาชุมชนและสังคม
โดยการปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและมีแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม สนบัสนุนให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและกระท าความดีแก่ชุมชน และสังคม ในปี 2561 บริษทัและ
โรงแรมในเครือท่ีกระจายอยูท่ ัว่โลกไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย โดยสรุปแบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 2 ดา้น ดงัน้ี  
1. กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม 

 ดุสิต สไมล์  (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้แห่งความสุขของเด็กๆ   
ดุสิต สไมล์ เป็นหน่ึงในโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีริเร่ิมข้ึนส าหรับเด็ก ซ่ึงไดพ้ฒันาเป็น

โครงการการกุศลระดบัสากลท่ีน ามาปฏิบติัทัว่ทุกบริษทัในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการมอบรอยยิ้ม
ให้แก่เด็กๆ รวมทั้งเสริมสร้างโลกให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าอยูม่ากข้ึน ดว้ยการร่วมมือกบัมูลนิธิสร้างรอยยิม้ ประเทศ
ไทย (www.operationsmile.org) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีรวบรวมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ท่ีมีจิตอาสามาใหบ้ริการ
การรักษาและแกไ้ขโดยวธีิผา่ตดัท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพแก่เด็กท่ีมีใบหนา้ผดิรูปโดยก าเนิด หรือท่ีเรียกวา่ 
โรคปากแหวง่และเพดานโหว ่เป็นตน้ 

ด้วยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใต้โครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจดัหากองทุนเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานต่างๆ เท่านั้น แต่บริษทัยงัเนน้ย  ้า ถึงความส าคญัของโครงการเพื่อยกระดบัความเขา้ใจ
ของแขกผูเ้ข้าพกั องค์กรพนัธมิตร และพนักงาน ผ่านทางการฝึกอบรม การดูงาน งานส่ือมวลชนสัมพนัธ์  
การประชาสัมพันธ์ การส่ือสารการตลาด และช่องทางอ่ืนๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เร่ิมก่อตั้ ง 
ในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริจาคในห้องพกัแขก การหักจากเงินเดือน
พนักงานท่ีเต็มใจมอบเงินบริจาค การจดักิจกรรมเพื่อการกุศล และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วนธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้  
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สรุปยอดเงินบริจาคนับแต่เร่ิมโครงการจนถึงปี 2561 มียอดรวมทั้ งส้ิน 10,185,851.88 บาท ซ่ึงเป็นยอด
บริจาคท่ีมอบให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิม้แห่งประเทศไทย และในปี 2561 ไดท้  าการผา่ตดัเด็กท่ีมีภาวะปากแหว่ง
เพดานโหวท่ั้งส้ิน  212 คน 

โครงการยอ่ยอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานโครงการดุสิต สไมล ์มีดงัน้ี 

 อาสาสมัครช่วยหน่วยแพทย์เคลือ่นทีข่องมูลนิธิสร้างรอยยิม้แห่งประเทศไทย 
- ตวัแทนพนกังานส านกังานดุสิตส่วนกลาง โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส 
เชียงใหม่ ไดร่้วมเป็นอาสาสมคัรช่วยหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีของมูลนิธิสร้างรอยยิม้แห่งประเทศไทยท่ี
โรงพยาบาลศรีสังวาลย ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พนกังานของดุสิตฯไดใ้ห้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการ
กรอกประวติัคนไขแ้ละดูแลความสงบและความเรียบร้อย ณ พื้นท่ีปฏิบติัการ ทั้งน้ี จ  านวนผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการผา่ตดัจากกิจกรรมน้ี คือ 85 คน 

 โครงการรอยยิม้สดใสหัวใจเป่ียมสุข 

- พนักงานส านักงานดุสิตส่วนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม GATHER to GIVE ซ่ึงเป็น ส่วนหน่ึงใน
โครงการรอยยิ้มสดใสหัวใจเป่ียมสุขของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย พนักงานร่วมเป็น
อาสาสมคัรพบัผา้เช็ดตัวเป็นรูปหมี เพื่อส่งต่อให้น้องๆ ผูมี้ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในวนัท่ีแพทย ์
ลงพื้นท่ีพบผูป่้วยและในวนัท่ีนอ้งๆ พกัรักษาตวัหลงัไดรั้บการผา่ตดั 

 กจิกรรมท าแฟ้มผู้ป่วยสนับสนุนโครงการดุสิต สไมล์ 

- พนกังานส านกังานดุสิตส่วนกลางร่วมกนัเตรียมแฟ้มผูป่้วยท่ีมีภาวะปากแหวง่เพดานโหวท่ี่ก าลงั
จะไดรั้บการผ่าตดั แฟ้มเหล่าน้ีจะน าไปใช้ในวนัท่ีมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทยลงพื้นท่ีพร้อม
หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเพื่อจะท าการผา่ตดันอ้งๆ 

 กจิกรรม “อบขนมเพือ่จ าหน่าย” เพือ่โครงการดุสิต สไมล์ 
- พนกังานโรงแรมดุสิตธานี กวม จากหลากหลายแผนกต่างจดักิจกรรมอบขนมเพื่อจ าหน่ายเพื่อน
พนกังานโรงแรมฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบริจาคให้โครงการดุสิต สไมล์ ทั้งน้ี ยอดบริจาค 
1,840.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา ไดม้อบใหก้บัมูลนิธิสร้างรอยยิม้แห่งสหรัฐอเมริกา 

 กจิกรรมการแข่งขันกอล์ฟประจ าปี คร้ังที ่2 เพือ่โครงการดุสิต สไมล์ 
- โรงแรมดุสิตธานี กวม จดักิจกรรมการแข่งขนักอลฟ์ประจ าปี คร้ังท่ี 2 ณ Leo Palace Resort รายได้
หลงัหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จ านวน 28,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ไดม้อบให้กบัมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่ง
สหรัฐอเมริกา 
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 กจิกรรมจับสลาก เพือ่โครงการดุสิต สไมล์ 
- แผนกส่ือสารการตลาดของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ไดจ้ดักิจกรรมจบัสลากเพื่อสมทบทุน
ให้กบัโครงการดุสิต สไมล์ ในงาน Pop-Up4 ซ่ึงจดัโดยมูลนิธิภูเก็ตมอบส่ิงดีๆ ณ จงัหวดัภูเก็ต ทั้งน้ี 
ยอดบริจาคท่ีไดคื้อ 2,340 บาท 

 นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนโครงการดุสิต สไมล ์แลว้ พนกังานของบริษทั และโรงแรมใน
เครือต่างๆ ยงัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอ่ืนๆ อาทิ 

 กจิกรรมการบริจาคต่างๆ 

- ผูบ้ริหารและพนกังานโรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ร่วมกนัน าอาหารและ
น ้ าด่ืมแจกจ่ายให้กบัผูป่้วยและญาติผูป่้วยในโครงการตะกร้าบุญของโรงพยาบาลนครพิงค์ จงัหวดั
เชียงใหม่ กิจกรรมน้ีเกิดจากความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือผูป่้วย ญาติผูป่้วยท่ีเป็นคนต่างดา้ว เร่รอน 
หรือผูป่้วยท่ีมีภาระค่าใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาลสูง  

- ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ร่วมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มกบักิจกรรม
สนุกสนานพร้อมของรางวลัท่ีขนไปแจกอยา่งมากมาย อีกทั้งไดร่้วมแบ่งปันค าขวญัวนัเด็กประจ าปีจาก 
ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี "รู้คิด รู้เท่าทนั สร้างสรรคเ์ทคโนโลยี" ในงานวนัเด็กแห่งชาติปี 2561 ซ่ึงจดั
ข้ึนโดยเมืองพทัยา ณ ศาลาวา่การเมืองพทัยา 

- ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้บริจาคส่ิงของท่ีมีประโยชน์แก่มูลนิธิ 
สวนแก้ว เช่น เส้ือผา้ ผา้ห่ม กระเป๋า ชุดแต่งกายพนักงานและชุดคลุมอาบน ้ าแบบเดิมท่ีปลดระวาง  
รวมไปถึงส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีมีประโยชน์อ่ืนๆอีกหลายชนิด การบริจาคในคร้ังน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมดุสิตธานี พทัยา 

 ทั้งน้ี มูลนิธิสวนแกว้ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ ก่อตั้งข้ึนในปี 2529 โดย พระพยอม  
กลฺยาโณ เพื่อความสะดวกในการบริหารงานช่วยสังคมและเพื่อนมนุษย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่
พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอนัดี เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย 
และเพื่อร่วมมือกบัองค์การการกุศลอ่ืนๆ ในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กบัผูท่ี้ขาดแคลนและ
ตอ้งการความช่วยเหลือ 

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนเมืองถลาง จงัหวดัภูเก็ต โรงเรียนป่าตอง 
จงัหวดัภูเก็ต และโรงเรียนบรรพตวิทยา จงัหวดัเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาจ านวน 1,000 บาท  
แก่นักเรียนท่ีผลงานศิลปะของเขาได้รับการคดัเลือกให้มาแสดงในงานครบรอบ 30 ปีของโรงแรม 
ภายใตกิ้จกรรมการกุศลประมูลภาพผลงานศิลปะ 30 ช้ิน เพื่อโครงการดุสิต สไมล ์
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- ทีมฟุตบอลโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขนัฟุตบอลการกุศล “ธัญญปุระ 7 
ซอกเกอร์ แชริต้ี 2561” เพื่อระดมทุนบริจาคให้กบัโรงเรียนเยาววิทยซ่ึ์งเป็นโรงเรียนส าหรับเด็กดอ้ย
โอกาสหรือเด็กก าพร้าโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากเหตุการณ์สึนามิ 

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน บริจาคส่ิงของและทุนทรัพยร่์วมสนับสนุนโครงการ “ดัง่ดอกไมบ้าน” 
ของเรือนจ าชัว่คราวแคนอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากกรมราชทณัฑ์ใหจ้ดัข้ึน เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักโทษหญิงจ านวน 103 คน ก่อนจะพน้โทษกลบัสู่สังคมอยู่ร่วมกบับุคคลทัว่ไป
อยา่งปกติสุขและไม่หวนกลบัมากระท าผดิซ ้ าอีก 

- โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ได้ร่วมกบัชุมชนเกาหลี คณะเอกอคัรราชทูตเกาหลีและหอการคา้ไทย
เกาหลี จดักิจกรรมและมอบส่ิงของให้แก่เด็กๆ ณ ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ เนอสเซอร่ี อ าเภอศรีราชา 
โดยงานในคร้ังน้ีเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน อาทิ การแสดงจากน้องๆและของขวญั
มากมายท่ีผูเ้ข้าร่วมน ามาแจกให้กับเด็กๆ ทั้ งน้ีกิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงออกถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคม ท่ีทางโรงแรมดุสิตธานี พทัยาไดด้ าเนินการร่วมกบัชุมชนมาอยา่งต่อเน่ือง 

- คณะผูบ้ริหารและพนกังานโรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ร่วมบริจาคส่ิงของและเล้ียงอาหารกลางวนั
นกัเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวนั (เขาใหญ่) 

- ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม หน่วยนาวิกโยธินกองหนุนแห่สหรัฐอเมริกา ท างานร่วมกบั
ชุมชนเพื่อจดัหาของเล่นใหม่ส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสบนเกาะกวม พนกังานของโรงแรมดุสิตธานี กวม  
ก็ไดบ้ริจาคของเล่นใหก้บัเด็กเหล่าน้ีเช่นกนั 

- โรงแรมดุสิตธานี กวม เขา้ร่วมกบัชุมชนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบา้นเกาะกวมในการสร้างบา้นใหม่
หลงัเกิดพายไุตฝุ้่ นยตูู โดยการบริจาคส่ิงของและวสัดุใหก้บัครอบครัวชาวเกาะท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

- พนกังานโรงแรมดุสิตธานี กวม เขา้ร่วมกิจกรรม Relay For Life ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปีเพื่อระดม
ทุนให้กบัสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society) ทั้งน้ี พนักงานโรงแรมฯ 
และพนกังานจากบริษทัต่างๆไดร่้วมเดินขบวนในกิจกรรมน้ีดว้ย 

- โรงแรมดุสิตธานี กวม ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทในเครือท่ีอินโดนีเซียในช่วงแผ่นดินไหว 
ลอมบ๊อก แผนกวิศวกรรมของโรงแรมฯได้ผลิตรถเข็นอาหารเช้าและขายอาหารพนักงานรอบ ๆ 
ส านกังานของโรงแรม เพื่อน ารายไดท้ั้งหมดบริจาคใหก้บัผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหว 

- พนกังานโรงแรมดุสิตธานี กวม เขา้ร่วมวิ่งในงาน Strides for the Cure ระยะทาง 2 กิโลเมตร หรือ 
5 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนบริจาคและสร้างความตระหนกัแก่ผูค้นในการต่อสู้กบัโรคมะเร็งในกวม 

- โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ร่วมมือกับมูลนธิ Virlanie แจกจ่ายกระเช้าคริสต์มาสจ านวน 300 
กระเช้าให้กบัครอบครัวท่ียากจนในต าบลทอนโด เมืองมะนิลา นอกจากน้ี เด็ก ๆ ยงัได้รับของขวญั 
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เล็กนอ้ย เพื่อท าให้พวกเขามีความสุขในเทศกาลคริสตม์ากข้ึน กิจกรรมน้ีไดส้ร้างประสบการณ์ท่ีดีมาก
ใหก้บัพนกังานโรงแรมฯ เพราะเขาสามารถสร้างความแตกต่างและสร้างรอยยิม้บนใบหนา้ของเด็ก  

- โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี เขา้ร่วมกิจกรรมวิ่งเทอร์ร่ีฟ็อกซ์ (Terry Fox Run) ซ่ึงเป็นงานประจ าปี
ท่ีครอบครัวผูท่ี้ช่ืนชอบกีฬา ผูใ้จบุญ และผูอ้าศยัอยูใ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเขา้ร่วม งานการกุศลน้ี
จดัท าข้ึนเพื่อน าเงินบริจาคไปใชเ้พื่อการวิจยัโรคมะเร็งในทอ้งถ่ิน โดยกิจกรรมวิง่เทอร์ร่ีฟ็อกซ์น้ี มีส่วน
ส าคญัในการสนบัสนุนการวจิยัมะเร็งตั้งแต่ปี 2524 และไดส้ร้างวฒันธรรมความรับผดิชอบต่อสังคมใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากกิจกรรมเขา้ร่วมวิ่งแลว้ โรงแรมดุสิตธา อาบูดาบี ยงัไดร่้วมสมทบทุน
เป็นจ านวนเงิน AED 476 อีกดว้ย 

 กจิกรรมเยี่ยมชุมชนและเลีย้งอาหาร 
- โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า ภูเก็ต ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการจดักิจกรรมวนัเด็กท่ีศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัภูเก็ต ทั้งน้ีพนกังานไดช่้วยจดัการแสดงและสวมชุดมาสคอตเพื่อสร้างความบนัเทิง
ให้กับเด็กๆ นอกจากน้ี โรงแรมฯยงัจดัตั้ งบูธแจกขนมและเคร่ืองด่ืมแก่น้องๆและผูป้กครองท่ีเข้า
ร่วมงาน  
- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ไดต้อ้นรับและเล้ียงอาหารกลางวนัน้องๆ โรงเรียนเพื่อชีวิตพงังา 
เบลูกา้อุปถมัภท่ี์จงัหวดัพงังาพร้อมทั้งจดักิจกรรมสันทนาการใหน้กัเรียนไดร่้วมสนุก  
- โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ร่วมจดักิจกรรมเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โรงแรมได้จดัพิธีตกับาตรถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวดั 
จิตตภาวนั อ าเภอเมืองพทัยา ตามดว้ยกิจกรรมเล้ียงอาหารกลางวนั มอบขนมและไอศครีมแก่นกัเรียน
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พทัยา ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซ่ึงงานในคร้ังน้ีเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ และความปราบปล้ิมของผูร่้วมมอบความสุข  
อีกทั้ง กิจกรรมน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีโรงแรมดุสิตธานี 
พัทยา ได้แสดงออกถึงการท าความดีเพื่อประเทศชาติและแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ใน 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พทัยา ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ก่อตั้ งในปี 2529 โดยบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนันหรือคุณพ่อเรย์ และ 
นางออรอรา ศรีบวัพนัธ์ุ นกัสังคมสงเคราะห์ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการและครูใหญ่ของโรงเรียน
แห่งน้ีตั้งแต่ก่อตั้ง โดยนักเรียนท่ีจบการศึกษาจากท่ีน้ีได้รับการจา้งงานและสามารถด าเนินชีวิตด้วย
ตนเองไดอ้ยา่งเท่าเทียมในสังคม 
- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ได้จดักิจกรรมแบ่งปันความรัก 
รอยยิม้ และเสียงหวัเราะ ณ บา้นพกัคนชราธรรมปกรณ์ และ มูลนิธิพรสวรรค ์จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
กิจกรรมเล้ียงอาหารและมีซานตา้และซานตาริน่าไปมอบความสนุกสนานและเสียงเพลง 
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 กจิกรรมการบริจาคโลหิต 
- ส านักงานดุสิตส่วนกลาง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรม  
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี 
มะนิลา โรงแรมดุสิตดีทู และ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ไดจ้ดักิจกรรมบริจาค เพื่อช่วยเหลือการ
รักษาพยาบาลผูป่้วยทัว่ประเทศท่ีตอ้งการรับการถ่ายเลือดเพื่อรักษาชีวิต โดยบรรดาเหล่าพนกังานและ
ผูบ้ริหารต่างร่วมแรงร่วมใจกนัมาบริจาคโลหิตอย่า งมากมาย ซ่ึงกิจกรรมน้ีจดัข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจ าทุกปี 

2.    กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม 

 กจิกรรมปลูกต้นไม้ 
- พนักงานโรงแรมดุสิตธานี กวม ได้ช่วยเหลือชุมชนโดยการปลูกต้นอะคาเซีย ซ่ึงเป็นท่ีทราบ 

  กนัดีวา่ ตน้ไมพ้นัธ์ุน้ีมีส่วนช่วยในการควบคุมการกดัเซาะเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
- พนักงานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมชุนชนภูเก็ตสีเขียว ผ่านกิจกรรมปลูกต้น   

 โกงกางบริเวณป่าคลอก 
 กจิกรรมสนับสนุนวนัลดโลกร้อน (Earth Hour) 

- กิ จกรรมสนับส นุน วัน ลดโลก ร้อน  (Earth Hour) โดยโรงแรม ดุ สิ ต ดีทู  และโรงแรม 
  ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ผูบ้ริหารและพนกังานโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส  
  เชียงใหม่ เข้าร่วมงาน Earth Hour โดยการปิดไฟท่ีไม่มีความจ าเป็นทัว่ทั้ งบริเวณโรงแรมฯ ตั้งแต่เวลา  
  20:30 น. - 21:30 น. 

- คณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ร่วมปลูกต้นไม้ในช่วงเวลากลางวนั  
  สนบัสนุนโครงการ Earth Hour เพื่อกระตุน้ใหค้นหนัมาตระหนกัถึงปัญหาเร่ืองภาวะโลกร้อนมากข้ึน  
  โครงการดงักล่าวริเร่ิมข้ึนโดยกองทุนสัตวป่์าโลก (World Wildlife Fund) ส่วนในช่วงเวลากลางคืน 
  โรงแรมฯ จะดบัไฟและงดการใชไ้ฟฟ้าบางส่วนตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. พร้อมกนักบัทุกท่ีทัว่โลก 

- โรงแรมดุสิตธานี  เลควิว ไคโร ร่วมกิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้อน โดยการปิดไฟ 
ทุกหอ้งอาหารของโรงแรมฯ เป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

 โครงการอนุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเล 

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของงานอนุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเลประจ าปี ซ่ึงจดั
ข้ึนท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั (PMBC) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ปล่อยเต่าทะเลสู่ทะเลอนัดามนั และสมทบทุนสนบัสนุนศูนยว์ิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังทะเลอนัดามนักิจกรรมปลูกขา้ว ตามรอยพอ่ หวัใจพอเพียง 
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 กจิกรรมการท าความสะอาดคร้ังใหญ่ 

- ตวัแทนพนักงานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เข้าร่วมในกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและ 
ใจเรา” จดัโดยเจา้หน้าท่ีของรัฐบาลจงัหวดัภูเก็ต เพื่อท าความสะอาดชายหาด ทั้งน้ี ตวัแทนพนักงาน
โรงแรมฯ ไดช่้วยกนัเก็บขยะบริเวณชายหาดสุรินทร์ซ่ึงอยูติ่ดกบัโรงแรม 

- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ได้เชิญเจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยดุสิตธานี  โรงเรียนแก่นทอง 
หา้งสรรพสินคา้ซีคอน สแควร์ และผูท่ี้อาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง เขา้ร่วมในการท าความสะอาดคร้ังใหญ่
บนถนน ทั้งน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 110 คน 

- พนักงานโรงแรมดุ สิตธานี  อาบู ดาบี  เข้า ร่วม กิจกรรม  Clean Up UAE ท่ี  Al Tawaleeh ท่ี 
อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงจดัโดยกลุ่มส่ิงแวดล้อมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การรณรงค ์
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมและบ าบดัของเสียท่ีสร้างความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน และ
เพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัวธีิการท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัขยะ 

 
ตารางการแสดงข้อมูลตามตัวช้ีวดั GRI  

GENERAL STANDARD DISCLOSURE 

Standard Disclosure Disclosure Requirements Page 

G4-14 
Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the 

organization 
159, 175-176 

G4-18 
a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries 

b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining 

Report Content  

160-161 

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content. 165 

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization. 161 

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 162-165 

G4-26 

Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of 

engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the 

engagement was undertaken specially as part of the report preparation process. 

162-165 

G4-27 

Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, 

and how the organization has responded to those key topics and concerns, including 

through its reporting. Report the stakeholder groups that raise each of the key topics and 

concerns. 

162-165 

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. 161 

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). 161 

G4-32 

a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen. 

b. Report the GRI Content index for the chosen option. 

c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been 

externally assured. GRI recommends the use of external assurance but it is not a 

requirement to be ‘in accordance’ with the Guideline. 

160-161 

G4-43 
Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s 

collective knowledge of economic, environmental and social topics. 
166-171 

G4-45 

“a. Report the highest governance body’s role in the identification and management of 

economic, environmental and social impact, risks, and opportunities, include the highest 

governance body’s role in the implementation of due diligence processes. 

 b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance 

175 
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body’s identification and management of economic, environmental and social impacts, 

risks, and opportunities.” 

G4-46 

Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the 

organization’s risk management processes for economic, environmental and social 

topics. 

175 

G4-47 
Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, 

environmental and social impacts, risks, and opportunities. 
175 

G4-56 
Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as 

codes of conduct and codes of ethics. 
166-171 

G4-57 

Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful 

behavior , and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice 

lines 

166, 172-175 

G4-58 

Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or 

unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation to 

line management, whistle blowing mechanisms or hotlines 

174-175 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE 

CATEGORY: ECONOMIC 

G4-EC5 
Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at 

significant locations of operation 
181-182 

CATEGORY: ENVIRONMENTAL 

G4-EN3 Energy consumption within the organization 186-187 

G4-EN6 Reduction of energy consumption 187 

G4-EN7 Reductions in energy requirement of products and services 187 

G4-EN8 Total water withdrawal by source 187 

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 188 

CATEGORY: SOCIAL 

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK 

G4-LA2 
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time 

employees, by significant locations of operation 
181-182 

G4-LA6 
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and 

total number of work-related fatalities, by region and by gender 
    183-184 

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 182 

G4-LA10 
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 

employability of employees and assist them in managing career endings 
182 

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS 

G4-HR2 

Total hours of employee training on human right policies or procedures 

concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the 

percentage of employees trained 

 
178-180 

G4-HR7 
Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights 

policies or procedures that are relevant to operations. 

 
183 

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS 

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 172-174 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการก ากบัดูแลและติดตาม
อย่างต่อเน่ือง เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานขอ้มูลทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ และการปฏิบติังานเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทั้งป้องกนัมิให้เกิดการกระท าอนัอาจก่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและ
ช่ือเสียงของบริษทั  โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก ากบัดูแลการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทั และไดมี้
การอนุมติัให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง
อยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรก็ดี การส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบติัจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์รเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบท า
หนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้รับผิดชอบการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีการพฒันา
ปรับปรุง เพื่อป้องกนัความเส่ียงและเพื่อให้มีการปฏิบติังานท่ี รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทัไดท้  าการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงอา้งอิงกรอบแนวทางปฏิบติัดา้น
การควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO โดยก าหนด
องคป์ระกอบหลกัท่ีจ าเป็นในการควบคุมภายในไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) (2) 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  ประกอบกับ
ขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ การซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบ
ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั  

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดั
ให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการ
ติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย ให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยจากการท่ี
กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการบริษทั เห็นวา่บริษทัมีการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีขอ้สังเกตเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี ผู ้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซ่ึงเป็นผู ้ตรวจสอบ 
งบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2561 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการสอบบญัชีวา่ ไม่ไดมี้ขอ้สังเกตในขอ้บกพร่องท่ี
มีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน  
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11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 - ไม่มี – 
11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่นายอรรถพล วชัระไพโรจน์ เป็นผูมี้ความรู้โดยเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย และไดรั้บวุฒิบตัรดา้นการตรวจสอบภายในจากสภาวิชาชีพบญัชี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขา
การบญัชีและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ มีความช านาญและประสบการณ์ในงานดา้นการสอบบญัชีและการท าบญัชี
กบัธุรกิจขนาดกลางและใหญ่หลายแห่ง เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และการ
ปฏิบติังานด้านการบญัชีและการตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของธุรกิจหลาย
ประเภท จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
 ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของ                
ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
 

 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
  บริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทั คือ นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทัภายใตก้ารก ากบัของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดย นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล มีคุณสมบติั
ปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12.  รายการระหว่างกนั  
    12.1   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ดังต่อไปนี ้
    บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ระหวา่งปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ดงัต่อไปน้ี 
 

บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ 
ลกัษณะของ
รายการ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. แอคมี พรินต้ิง ซ่ึงมีนางสินี  
เธียรประสิทธ์ิ เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
กรรมการ 

จดัพิมพป์ฏิทิน
ประจ าปีและ
รายงานประจ าปี
ของบริษทั 

1.23 / 1.16 - / 0.86 - / 0.72 บริษทัวา่จา้งให ้บ. แอคมี พรินต้ิงโดยใชว้ธีิประกวดราคา
แข่งขนักบับริษทัอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบเง่ือนไขและราคาท่ี
เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดย 
ผูเ้ก่ียวโยงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในการตดัสินใจ 

    
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั บมจ.  
เอม็ บี เค  ซ่ึงมีนายชนินทธ์ โทณวณิก และ 
นางสินี เธียรประสิทธ์ิ เป็นผูถื้อหุน้และ
กรรมการ 

รายไดค้่าบริหาร
โรงแรมและอ่ืนๆ 

2.36 / 9.68 3.49 / 9.09 1.71 / 9.48 เง่ือนไขราคา และค่าบริการ ในดา้นการขายและการตลาด 
คิดในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัโรงแรมอ่ืน 

เงินปันผลรับ - / 14.75 - / 14.75 - / 16.54 ตามราคาท่ีประกาศจ่าย 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. ปิยะศิริ ซ่ึงมีกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ 
ปิยะอุย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

ค่ าใช้ จ่ ายในการ
รักษาพยาบาล 

- / 0.01 - / - - / - เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ 
ลกัษณะของ
รายการ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซ่ึงมี 
นายชนินทธ์ โทณวณิก เป็นผูถื้อหุน้และ
กรรมการ 

รายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้ริการ 
และอ่ืนๆ 

3.80 / 38.16 8.46 / 48.54 1.22 / 23.03 บริษัทท าสัญญาการจ าหน่ายห้องพัก กับ บ. เจที บี  
(ประเทศไทย) เพื่ อด าเนินการจัดจ าหน่ายห้องพัก
โรงแรมโดยรายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน
ทางธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขราคาเป็นไปตามการค้า
ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. นิวแอตแลนติก ซ่ึงมีกลุ่มท่าน
ผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย เป็นผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ 

รายได้จากการขาย
และการใหบ้ริการ 

- / 0.01 - / - - / - เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั บมจ.  
นวกิจประกนัภยั ซ่ึงมีศาสตราจารยพ์ิเศษ
หิรัญ รดีศรี เป็นกรรมการ 

ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ีย
ประกนัภยั 

- / 0.56 - / 0.75 - / 0.64 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั 
สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมี 
นายอาสา สารสิน เป็นกรรมการ 

ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและการบริหาร 

- / - - / 2.01 - / 2.73 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2562 ไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ระหวา่งปี 2559 ปี 2560 และ  
ปี 2561 เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามการคา้โดยปกติทัว่ไป  
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    12.2 รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
นอกจากรายการท่ีเป็นการท าธุรกรรมตามปกติซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวท่ี้หมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้นั้น 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นรายการท่ีไดม้าและ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเขา้เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอแจง้เพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษทัมีการท ารายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ และ รายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยซ่ึงเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษทัย่อยนั้นมีเง่ือนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการเปล่ียนแปลง
ของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกูย้ืมไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย ยอดเปลีย่นแปลง 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

รายละเอยีดของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล  

37.50 21.40 12.80 76.00 97.40 110.20 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะยาว 

1.75 2.47 3.11 1.75 2.47 3.11 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

2. บ. วมิานสุริยา 47.11 46.01 (93.12) 47.11 93.12 - บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะยาว 

0.04 4.12 2.47 0.04 4.12 2.47 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

3. บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

250.00 (2.00) (248.00) 250.00 248.00 - บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

0.17 7.03 1.67 0.17 7.03 1.67 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

- - 90.40 - - (90.40) บริษทักูย้มืระยะสั้น 

- - 1.77 - - 1.77 ดอกเบ้ียจ่ายของบริษทั 

4. บ. ดุสิต  
เอก็เซลเลนซ์  

- 34.62 135.15 - 34.62 169.77 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

- 0.35 5.35 - 0.35 5.35 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

5. บ. สวนลุม  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

- 14.04 75.80 - 14.04 89.84 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะยาว 

- 0.23 1.64 - 0.23 1.64 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

6. บ. ดุสิต กร์ูเมต ์ - - - - - - บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

- - 0.01 - - 0.01 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

7. Dusit Overseas  
Co., Ltd. 

- - 345.55 - - 345.55 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

- - 4.21 - - 4.21 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

8. บ. ดุสิต ฟู้ ดส์ - - - - - - บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

- - 8.08 - - 8.08 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 
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  12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนั 
ในการเขา้ท ารายการระหว่างกนับริษทัก าหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกนัดงัน้ี                           
1. ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการคา้ปกติ   
2. รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนเพื ่อความสมเหตุสมผลของรายการ
ดงักล่าวและเป็นไปเพื ่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแล ้ว ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการ  
สอบทานราคา หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ที่ของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในวา่ เป็น
ราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้  
3. บริษทัมีขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหวา่งกนัโดยด าเนินการเช่นเดียวกบัการจดัซื้อ 
จดัจา้งโดยทัว่ไปของบริษทั และผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกนั และไม่มี
ส่วนในการอนุมติัในเร่ืองดงักล่าว 
4.   ในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนับริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการและราคา 

โดยให้ไดร้าคาท่ียุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
บริษทัปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ/หรือ

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึง
การเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ผูล้งทุนทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมีการขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนดไว ้
 12.4  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

การท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจะตอ้งเป็นไปตามมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงรวมถึง
รายการระหวา่งกนักบั บ. แอคมี พรินต้ิง และ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ และ/หรือ บริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจมีความ
ขดัแยง้ 
 12.5  เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือ
หุ้นของบริษัทโดยตรง 
 บริษทัไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีถือหุ้นในบริษทัย่อย บริษทัร่วม เกินกว่าร้อยละ 10  แทนการ 
ถือหุน้ของบริษทัโดยตรง 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

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

สินทรัพย์ 2559 
   

2560 
   

2561 
  

   
% 

   
% 

   
% 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 160,984 
 

4.1 
 

90,722 
 

1.6 
 

105,481 
 

1.6 
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 197,993 

 
5.0 

 
- 

 
- 

 
44,000 

 
0.7 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20,171 
 

0.5 
 

220,570 
 

4.0 
 

418,947 
 

6.5 
สินคา้คงเหลือ 326,000 

 
8.2 

 
17,747 

 
0.3 

 
11,619 

 
0.2 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
 

- 
 

380,023 
 

6.9 
 

625,528 
 

9.7 
ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 74,067 

 
1.9 

 
89,212 

 
1.6 

 
70,695 

 
1.1 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,351 
 

0.1 
 

1,730 
 

0.0 
 

4,440 
 

0.1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 781,566 

 

19.8 
 

800,004 

 

14.4 
 

1,280,710 

 

19.8 

            สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

           เงินลงทุนเผื่อขาย 40,846 
 

1.0 
 

42,162 
 

0.8 
 

12,850 
 

0.2 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,229,203 

 
31.1 

 
1,150,355 

 
20.7 

 
1,123,954 

 
17.4 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,037,751 
 

26.2 
 

1,591,658 
 

28.7 
 

2,296,405 
 

35.6 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 20,292 

 
0.5 

 
21,518 

 
0.4 

 
21,518 

 
0.3 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,110 
 

1.2 
 

107,160 
 

1.9 
 

89,845 
 

1.4 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 164,670 

 
4.2 

 
149,262 

 
2.7 

 
144,572 

 
2.2 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 461,171 
 

11.7 
 

526,519 
 

9.5 
 

487,319 
 

7.6 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 18,517 

 
0.5 

 
841,274 

 
15.2 

 
770,579 

 
11.9 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 45,095 
 

1.1 
 

47,536 
 

0.9 
 

43,758 
 

0.7 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 80,004 

 
2.0 

 
83,083 

 
1.5 

 
46,906 

 
0.7 

เงินมดัจ าเพ่ือให้ไดสิ้ทธิในการบริหารโรงแรม 25,270 
 

0.6 
 

100,110 
 

1.8 
 

100,110 
 

1.6 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 

 
- 

 
80,481 

 
1.5 

 
16,359 

 
0.3 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,077 
 

0.1 
 

3,777 
 

0.1 
 

17,905 
 

0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,173,006 

 

80.2 
 

4,744,894 

 

85.6 
 

5,172,079 

 

80.2 

            รวมสินทรัพย์ 3,954,572 

 

100.0 
 

5,544,897 

 

100.0 
 

6,452,789 

 

100.0 
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ) 

 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2559 

   
2560 

   
2561 

  

   
% 

   
% 

   
% 

หนี้สินหมุนเวียน 
           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 287,000 
 

7.3 
 

543,700 
 

9.8 
 

167,000 
 

2.6 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
90,400 

 
1.4 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 235,717 
 

6.0 
 

226,675 
 

4.1 
 

275,865 
 

4.3 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21,800 

 
0.3 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ครบก าหนดภายในหน่ึงปี - 
 

- 
 

76,879 
 

1.4 
 

76,879 
 

1.2 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
88,480 

 
1.4 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,913 
 

0.6 
 

37,048 
 

0.7 
 

23,739 
 

0.4 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 545,630 

 

13.8 

 

884,303 

 

15.9 

 

744,163 

 

11.5 

            หนี้สินไม่หมุนเวียน 

           เงินกูย้มืระยะยาว - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

86,900 
 

1.3 
หุ้นกู ้ - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
997,219 

 
15.5 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ - 
 

- 
 

1,246,333 
 

22.5 
 

1,169,454 
 

18.1 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 121,464 

 
3.1 

 
100,153 

 
1.8 

 
65,298 

 
1.0 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,378 
 

0.5 
 

3,050 
 

0.1 
 

2,539 
 

0.0 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 140,842 

 

3.6 

 

1,349,536 

 

24.3 

 

2,321,410 

 

36.0 

            รวมหนีสิ้น 686,472 

 

17.4 

 

2,233,839 

 

40.3 

 

3,065,573 

 

47.5 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
           

ทุนเรือนหุ้น 
           

ทุนจดทะเบียน 850,000 
 

21.5 
 

850,000 
 

15.3 
 

850,000 
 

13.2 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 850,000 

 
21.5 

 
850,000 

 
15.3 

 
850,000 

 
13.2 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,643,000 
 

41.5 
 

1,643,000 
 

29.6 
 

1,643,000 
 

25.5 
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 16,950 

 
0.4 

 
16,950 

 
0.3 

 
16,950 

 
0.3 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 85,000 
 

2.1 
 

85,000 
 

1.5 
 

85,000 
 

1.3 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 654,473 

 
16.5 

 
696,380 

 
12.6 

 
785,986 

 
12.2 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 18,677 
 

0.5 
 

19,729 
 

0.4 
 

6,279 
 

0.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,268,099 

 

82.6 

 

3,311,059 

 

59.7 

 

3,387,216 

 

52.5 

            รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,954,572 

 

100.0 

 

5,544,897 

 

100.0 

 

6,452,789 

 

100.0 

 

 
 
 

(หน่วย : พนับาท) 



  แบบ 56-1  
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
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งบก าไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                   (หน่วย: พนับาท) 

 
2559 

   
2560 

   
2561 

  

   
% 

   
% 

   
% 

รายได้ 
           

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,552,728 
 

73.2 
 

1,530,169 
 

72.8 
 

1,427,396 
 

62.5 

รายไดค้่าบริหารงาน 80,742 
 

3.8 
 

81,030 
 

3.9 
 

82,273 
 

3.6 
ดอกเบ้ียรับ 3,705 

 
0.2 

 
14,640 

 
0.7 

 
27,068 

 
1.2 

เงินปันผลรับ 120,768 
 

5.7 
 

96,919 
 

4.6 
 

61,757 
 

2.7 
รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ - 

 
- 

 
38,440 

 
1.8 

 
76,879 

 
3.4 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

37,500 
 

1.6 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
328,527 

 
14.4 

ก าไรจากการขายอุปกรณ์-สุทธิ 374 
 

0.0 
 

354 
 

0.0 
 

581 
 

0.0 
รายไดอ่ื้น 362,514 

 
17.1 

 
339,456 

 
16.2 

 
240,431 

 
10.5 

รวมรายได้ 2,120,830 

 

100.0 

 

2,101,007 

 

100.0 

 

2,282,411 

 

100.0 

            ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

           ตน้ทุนขายและการให้บริการ (906,373) 
 

(42.7) 
 

(892,637) 
 

(42.5) 
 

(819,296) 
 

(35.9) 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (221,411) 

 
(10.4) 

 
(217,871) 

 
(10.4) 

 
(114,573) 

 
(5.0) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (194,425) 
 

(9.2) 
 

(180,322) 
 

(8.6) 
 

(169,294) 
 

(7.4) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (634,874) 

 
(29.9) 

 
(680,218) 

 
(32.4) 

 
(873,610) 

 
(38.3) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (22,050) 
 

(1.0) 
 

(17,379) 
 

(0.8) 
 

(15,934) 
 

(0.7) 
ตน้ทุนทางการเงิน (8,367) 

 
(0.4) 

 
(9,548) 

 
(0.5) 

 
(26,258) 

 
(1.2) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,987,499) 

 

(93.7) 

 

(1,997,975) 

 

(95.1) 

 

(2,018,965) 

 

(88.5) 

            ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 133,331 
 

6.3 
 

103,032 
 

4.9 
 

263,446 
 

11.5 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 24,983 

 
1.2 

 
7,449 

 
0.4 

 
(39,540) 

 
(1.7) 

ก าไรส าหรับปี 158,314 

 

7.5 

 

110,481 

 

5.3 

 

223,906 

 

9.8 

            - ส่วนที่เป็นของบริษทั  (บาท) 0.19 
   

0.13 
   

0.26 
  จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (หุ้น) 850,000,000 

   

850,000,000 
   

850,000,000 
   

 

 
 
 
 
 



  แบบ 56-1  
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                                                  (หน่วย : พนับาท) 

 
2559 

 

2560 

 

2561 

 
     ก าไรส าหรับปี 158,314 

 

110,481 

 

223,906 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

     รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ 

     ขาดทุนในภายหลัง 

     ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (112,035) 
 

1,315 
 

(16,812) 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ 

        ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22,407 
 

(263) 
 

3,362 

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ 

     ขาดทุนในภายหลัง (89,628) 

 

1,052 

 

(13,449) 

      รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ 

     ขาดทุนในภายหลัง 

     ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
     ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ - 

 
20,532 

 
- 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น 
        ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 

 
(4,106) 

 
- 

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร 

     หรือขาดทุนในภายหลงั - 

 

16,426 

 

- 

      ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 

     - สุทธิจากภาษ ี (89,628) 

 

17,478 

 

(13,449) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 68,686 

 

127,959 

 

210,457 

      การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทั 68,686 
 

127,959 
 

210,457 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 68,686 

 

127,959 

 

210,457 

 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1  
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
207 

 

 

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

 

 
2559 

 

2560 

 

2561 

      กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

     ก าไรส าหรับปี 158,314 
 

110,481 
 

223,906 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

     รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ - 
 

(38,440) 
 

(76,879) 
ดอกเบ้ียรับ (3,705) 

 
(14,640) 

 
(27,068) 

เงินปันผลรับ (120,768) 
 

(96,919) 
 

(61,757) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (1,810) 

 
(743) 

 
1,964 

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 219,946 
 

213,563 
 

119,830 
ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12,328 

 
12,883 

 
1,260 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11,186 
 

8,805 
 

9,418 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 6,976 

 
5,608 

 
- 

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 74,067 
 

109,414 
 

89,212 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู ้ - 

 
- 

 
309 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 24,483 
 

14,225 
 

22,812 
กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 

 
- 

 
(44) 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขายและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน      
   และเงินลงทุนในบริษทัร่วม (119,561) 

 
- 

 
(366,027) 

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (374) 
 

(354) 
 

(581) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 63,538 

 
11,177 

 
- 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,341 
 

1,501 
 

1,237 
ตน้ทุนทางการเงิน 8,367 

 
9,548 

 
26,258 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (24,983) 
 

(7,449) 
 

39,540 

 
309,345 

 
338,661 

 
3,389 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 25,493 

 
(26,038) 

 
(10,382) 

สินคา้คงเหลือ 2,171 
 

2,424 
 

6,128 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (584) 

 
621 

 
(2,711) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 324 
 

(700) 
 

(14,128) 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1  
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
208 

 

 

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ) 

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (10,925) 
 

(6,602) 
 

47,019 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 170 

 
14,135 

 
(13,309) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 41 
 

(16,329) 
 

42,121 
จ่ายหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (15,951) 

 
(15,004) 

 
(11,818) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 310,085 
 

291,169 
 

46,309 
รับคืนภาษีเงินได ้ 9,759 

 
10,064 

 
80,476 

จ่ายภาษีเงินได ้ (17,352) 
 

(86,125) 
 

(16,355) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 302,492 

 

215,108 

 

110,431 

      กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

     ดอกเบ้ียรับ 2,239 
 

8,815 
 

22,802 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (287,500) 

 
(65,023) 

 
(1,190,169) 

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
 

11,000 
 

944,664 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (47,110) 

 
(96,832) 

 
(76,660) 

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
 

36,782 
 

93,976 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย - 

 
736 

 
411 

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 28,000 
 

31,000 
 

- 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 56,543 

 
32,328 

 
37,405 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 36,225 
 

32,855 
 

23,941 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนร่วม - 

 
(63,540) 

 
- 

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วมคา้ - 
 

(1,519) 
 

- 
เงินสดจ่ายช าระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย (399) 

 
(564,991) 

 
(748,746) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 208,342 
 

- 
 

218,678 
เงินสดรับจากการลดทุนบริษทัร่วม - 

 
142,587 

 
600 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (842) 
 

- 
 

- 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 532 

 
2,692 

 
2,482 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ (113,615) 
 

(294,134) 
 

(81,260) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (548) 

 
(395) 

 
(2,767) 

เงินมดัจ าจ่ายเพ่ือให้ไดสิ้ทธิบริหารโรงแรม - 
 

(74,840) 
 

- 
เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงท่ีดิน - 

 
1,361,652 

 
- 

เงินสดจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ - 
 

(947,317) 
 

- 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (118,132) 

 

(448,143) 

 

(754,643) 

 

 

 

 



  แบบ 56-1  
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
209 

 

 

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

     เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 418,000 
 

1,089,700 
 

1,649,500 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (521,000) 

 
(833,000) 

 
(2,026,200) 

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู ้ - 
 

- 
 

1,000,000 
เงินสดจ่ายสุทธิจากการออกหุ้นกู ้ - 

 
- 

 
(3,090) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
 

- 
 

169,000 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
- 

 
(78,600) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 
 

- 
 

115,450 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - 

 
- 

 
(6,750) 

จ่ายดอกเบ้ีย (8,370) 
 

(9,227) 
 

(26,039) 
จ่ายเงินปันผล (102,000) 

 
(84,700) 

 
(134,300) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (213,370) 

 

162,773 

 

658,971 

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 
     ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (29,011) 

 
(70,262) 

 
14,759 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (29,011) 

 

(70,262) 

 

14,759 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 189,995 
 

160,984 
 

90,722 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 160,984 

 

90,722 

 

105,481 

      รายการที่ไม่ใช่เงินสด 

     เจา้หน้ีค่าจดัหาสินทรัพย ์ 10,675 
 

7,615 
 

9,567 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 

 
- 

 
185,693 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1  
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
210 

 

 

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

     (หน่วย : พนับาท) 
  

สินทรัพย์ 2559 

   

2560 

   

2561 

  

   

% 
   

% 
   

% 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 870,335 
 

9.6 
 

1,020,868 
 

10.2 
 

1,112,332 
 

9.6 
เงินลงทุนระยะสั้น 357,726 

 
4.0 

 
447,648 

 
4.5 

 
457,202 

 
4.0 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 462,592 
 

5.1 
 

537,867 
 

5.4 
 

848,724 
 

7.3 
สินคา้คงเหลือ 77,036 

 
0.9 

 
71,467 

 
0.7 

 
77,010 

 
0.7 

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 
    ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 90,779 

 
1.0 

 
144,450 

 
1.4 

 
79,009 

 
0.7 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 54,475 
 

0.6 
 

56,152 
 

0.6 
 

42,675 
 

0.4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,912,943 

 

21.2 
 

2,278,452 

 

22.8 
 

2,616,952 

 

22.6 

            สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

           เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 2,196 
 

0.0 
 

2,215 
 

0.0 
 

2,582 
 

0.0 
เงินลงทุนเผื่อขาย 364,965 

 
4.0 

 
475,810 

 
4.8 

 
473,322 

 
4.1 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 
 

- 
 

33,804 
 

0.3 
 

33,804 
 

0.3 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,370,323 

 
15.2 

 
1,275,970 

 
12.8 

 
1,980,202 

 
17.1 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 54,034 
 

0.6 
 

44,319 
 

0.4 
 

63,085 
 

0.5 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75,417 

 
0.8 

 
102,183 

 
1.0 

 
194,748 

 
1.7 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 232,879 
 

2.6 
 

177,267 
 

1.8 
 

173,106 
 

1.5 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,689,586 

 
51.9 

 
4,322,439 

 
43.3 

 
4,300,197 

 
37.2 

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 75,463 
 

0.8 
 

846,702 
 

8.5 
 

821,225 
 

7.1 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 60,359 

 
0.7 

 
62,806 

 
0.6 

 
287,639 

 
2.5 

ค่าความนิยม - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

305,301 
 

2.6 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 150,745 

 
1.7 

 
133,651 

 
1.3 

 
86,074 

 
0.7 

เงินมดัจ าเพ่ือให้ไดสิ้ทธิในการบริหารโรงแรม 25,270 
 

0.3 
 

100,110 
 

1.0 
 

100,110 
 

0.9 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 

 
- 

 
105,100 

 
1.1 

 
40,978 

 
0.4 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18,799 
 

0.2 
 

19,039 
 

0.2 
 

93,720 
 

0.8 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,120,034 

 

78.8 
 

7,701,414 

 

77.2 
 

8,956,093 

 

77.4 

            รวมสินทรัพย์ 9,032,977 

 

100.0 
 

9,979,866 

 

100.0 
 

11,573,046 

 

100.0 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 

                                                                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 
 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2559 

   

2560 

   

2561 

  

   

% 
   

% 
   

% 

หนี้สินหมุนเวียน 

           เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 461,627 
 

5.1 
 

543,700 
 

5.4 
 

167,000 
 

1.4 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,010 

 
0.1 

 
4,575 

 
0.0 

 
4,543 

 
0.0 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 972,578 
 

10.8 
 

852,817 
 

8.5 
 

1,247,790 
 

10.8 
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
66,988 

 
0.6 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 157,251 
 

1.7 
 

213,143 
 

2.1 
 

241,366 
 

2.1 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,237 

 
0.0 

 
1,328 

 
0.0 

 
542 

 
0.0 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี 25,433 
 

0.3 
 

25,433 
 

0.3 
 

25,433 
 

0.2 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
88,480 

 
0.8 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,432 
 

0.1 
 

57,586 
 

0.6 
 

28,389 
 

0.2 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 62,775 

 
0.7 

 
75,486 

 
0.8 

 
64,114 

 
0.6 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,694,343 

 

18.8 

 

1,774,070 

 

17.8 

 

1,934,646 

 

16.7 

            หนี้สินไม่หมุนเวียน 

           เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

60,315 
 

0.5 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,052,574 

 
11.7 

 
919,398 

 
9.2 

 
600,924 

 
5.2 

หุ้นกู ้ - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

997,219 
 

8.6 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,871 

 
0.0 

 
542 

 
0.0 

 
- 

 
- 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 584,409 
 

6.5 
 

558,976 
 

5.6 
 

533,543 
 

4.6 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,758 

 
0.5 

 
28,191 

 
0.3 

 
70,502 

 
0.6 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 221,304 
 

2.4 
 

199,794 
 

2.0 
 

171,431 
 

1.5 
เงินมดัจ ารับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร - 

 
- 

 
492,380 

 
4.9 

 
984,760 

 
8.5 

ภาระหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้ 62,250 
 

0.7 
 

77,701 
 

0.8 
 

87,898 
 

0.8 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,378 

 
0.2 

 
48,098 

 
0.5 

 
53,674 

 
0.5 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,984,545 

 

22.0 

 

2,325,080 

 

23.3 

 

3,560,265 

 

30.8 

            รวมหนีสิ้น 3,678,888 

 

40.7 

 

4,099,150 

 

41.1 

 

5,494,911 

 

47.5 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 

                                                                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 2559 

   

2560 

   

2561 

     %    %    % 
ทุนเรือนหุ้น 

           ทุนจดทะเบียน 850,000 
 

9.4 
 

850,000 
 

8.5 
 

850,000 
 

7.3 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 850,000 

 
9.4 

 
850,000 

 
8.5 

 
850,000 

 
7.3 

   หุ้นทุนซ้ือคืน (15,740) 
 

(0.2) 
 

(15,740) 
 

(0.2) 
 

(15,740) 
 

(0.1) 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,643,000 

 
18.2 

 
1,643,000 

 
16.5 

 
1,643,000 

 
14.2 

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 18,366 
 

0.2 
 

18,366 
 

0.2 
 

18,366 
 

0.2 
ก าไรสะสม 

           จดัสรรแลว้ 
              ทุนส ารองตามกฎหมาย 85,000 

 
0.9 

 
85,000 

 
0.9 

 
85,000 

 
0.7 

   กองทุนวิทยาลยัดุสิตธานี 414,947 
 

4.6 
 

462,297 
 

4.6 
 

440,257 
 

3.8 
   ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 15,740 

 
0.2 

 
15,740 

 
0.2 

 
15,740 

 
0.1 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,341,997 
 

14.9 
 

1,490,477 
 

14.9 
 

1,666,584 
 

14.4 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 235,671 

 
2.6 

 
274,398 

 
2.7 

 
267,576 

 
2.3 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,588,981 

 

50.8 

 

4,823,537 

 

48.3 

 

4,970,782 

 

43.0 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 765,108 
 

8.5 
 

1,057,180 
 

10.6 
 

1,107,352 
 

9.6 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,354,089 

 

59.3 

 

5,880,717 

 

58.9 

 

6,078,134 

 

52.5 

            รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,032,977 

 

100.0 

 

9,979,866 

 

100.0 

 

11,573,046 

 

100.0 
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งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
                                                                                                                                                              (หน่วย :พนับาท) 

 

 
2559 

   
2560 

   
2561 

  

   
% 

   
% 

   
% 

รายได้ 
           

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4,974,352 
 

91.7 
 

4,722,927 
 

84.8 
 

4,632,682 
 

83.3 
รายไดค้่าบริหารงาน 165,416 

 
3.0 

 
176,724 

 
3.2 

 
222,439 

 
4.0 

ดอกเบ้ียรับ 12,697 
 

0.2 
 

15,954 
 

0.3 
 

18,724 
 

0.3 
เงินปันผลรับ 15,764 

 
0.3 

 
15,489 

 
0.3 

 
16,953 

 
0.3 

รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 25,433 
 

0.5 
 

25,433 
 

0.5 
 

25,433 
 

0.5 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
37,500 

 
0.7 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนและ 
           

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

328,527 
 

5.9 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 932 

 
0.0 

 
323,047 

 
5.8 

 
- 

 
- 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
           

   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 22,080 
 

0.4 
 

19,721 
 

0.4 
 

65,559 
 

1.2 
รายไดอ่ื้น 208,456 

 
3.8 

 
270,370 

 
4.9 

 
216,950 

 
3.9 

รวมรายได้ 5,425,132 
 

100.0 
 

5,569,666 
 

100.0 
 

5,564,767 
 

100.0 

            ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
           

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (2,915,209) 
 

(53.7) 
 

(2,801,253) 
 

(50.3) 
 

(2,745,836) 
 

(49.3) 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (661,689) 

 
(12.2) 

 
(592,048) 

 
(10.6) 

 
(462,478) 

 
(8.3) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (404,605) 
 

(7.5) 
 

(387,981) 
 

(7.0) 
 

(363,290) 
 

(6.5) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,186,380) 

 
(21.9) 

 
(1,281,390) 

 
(23.0) 

 
(1,450,892) 

 
(26.1) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (43,060) 
 

(0.8) 
 

(36,927) 
 

(0.7) 
 

(36,774) 
 

(0.7) 
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์-สุทธิ - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(4,789) 

 
(0.1) 

ตน้ทุนทางการเงิน (72,826) 
 

(1.3) 
 

(58,798) 
 

(1.1) 
 

(64,764) 
 

(1.2) 

รวมค่าใช้จ่าย (5,283,768) 
 

(97.4) 
 

(5,158,396) 
 

(92.6) 
 

(5,128,824) 
 

(92.2) 

            ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 141,364 
 

2.6 
 

411,270 
 

7.4 
 

435,943 
 

7.8 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 11,551 

 
0.2 

 
(78,901) 

 
(1.4) 

 
(85,687) 

 
(1.5) 

ก าไรส าหรับปี 152,915 
 

2.8 
 

332,369 
 

6.0 
 

350,256 
 

6.3 

            - ส่วนที่เป็นของบริษทั  (บาท) 0.14 
   

0.32 
   

0.34 
  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (หุ้น) 845,285,000 
   

845,285,000 
   

845,285,000 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                         (หน่วย :พนับาท) 

 

2559 

 

2560 

 

2561 

      ก าไรส าหรับปี 152,915 

 

332,369 

 

350,256 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

     รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ 

     ขาดทุนในภายหลัง 

     ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (22,138) 
 

(142,702) 
 

(20,124) 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 8,524 
 

110,845 
 

10,012 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ 
        ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,705) 

 
10,520 

 
(2,002) 

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ 

     ขาดทุนในภายหลงั (15,319) 

 

(21,338) 

 

(12,114) 

      รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ 

     ขาดทุนในภายหลัง 

     ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
     ผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้ 6,177 

 
18,480 

 
2,655 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้น 
        ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,853) 

 
(4,936) 

 
(796) 

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร 

     หรือขาดทุนในภายหลงั 4,324 

 

13,544 

 

1,858 

      ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 

     - สุทธิจากภาษ ี (10,995) 

 

(7,794) 

 

(10,256) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 141,920 

 

324,576 

 

340,000 

      การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 117,256 
 

319,085 
 

284,651 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 24,663 
 

5,491 
 

55,349 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 141,920 

 

324,576 

 

340,000 
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2559 

 

2560 

 

2561 

      กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

     ก าไรส าหรับปี 152,915 
 

332,369 
 

350,256 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

     รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ (25,433) 
 

(25,433) 
 

(25,433) 
ดอกเบ้ียรับ (12,697) 

 
(15,954) 

 
(18,724) 

เงินปันผลรับ (15,764) 
 

(15,489) 
 

(16,953) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 945 

 
(587) 

 
3,526 

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 678,117 
 

605,852 
 

484,394 
ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10,674 

 
10,679 

 
201 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15,958 
 

12,444 
 

14,657 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 19,386 

 
7,056 

 
12,489 

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 102,810 
 

142,838 
 

122,412 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู ้ - 

 
- 

 
309 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 48,935 
 

31,320 
 

50,088 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

        และการร่วมคา้ (22,080) 
 

(19,721) 
 

(65,559) 
กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 

 
- 

 
(44) 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขายและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
        และเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 

 
- 

 
(366,027) 

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (932) 
 

(323,047) 
 

4,789 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 

 
100 

 
- 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ - 
 

(2,816) 
 

- 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 12,025 

 
4,762 

 
3,555 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 
 

1,700 
 

- 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - 

 
7 

 
1,672 

ตน้ทุนทางการเงิน 72,826 
 

58,798 
 

64,764 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (11,551) 

 
78,901 

 
85,687 

 
1,026,133 

 
883,778 

 
706,059 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,323 

 
(88,018) 

 
27,711 

สินคา้คงเหลือ 1,335 
 

3,424 
 

(6,055) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,784) 

 
(6,026) 

 
11,292 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 371 
 

(364) 
 

244 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ (20) 

 
(19) 

 
(367) 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 50,980 

 
(56,226) 

 
3,873 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,624) 
 

14,198 
 

(12,089) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (43) 

 
(2,119) 

 
139,124 

จ่ายหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (26,393) 
 

(35,392) 
 

(31,170) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,055,277 
 

713,237 
 

838,621 
รับคืนภาษีเงินได ้ 11,064 

 
12,249 

 
80,476 

จ่ายภาษีเงินได ้ (45,933) 
 

(137,088) 
 

(129,580) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,020,407 

 

588,398 

 

789,518 

      กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

     ดอกเบ้ียรับ 10,073 
 

12,646 
 

13,016 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนระยะสั้น 22,454 

 
(89,921) 

 
(9,555) 

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (35,990) 
 

(34,006) 
 

(92,888) 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย 15,764 

 
15,489 

 
16,953 

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 28,000 
 

31,000 
 

- 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 56,543 

 
32,328 

 
37,405 

เงินมดัจ ารับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร - 
 

492,380 
 

492,380 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 

 
(33,831) 

 
- 

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนร่วม - 
 

(63,540) 
 

(705,216) 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วมคา้ - 

 
(1,519) 

 
- 

เงินสดจ่ายช าระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย (87,052) 
 

- 
 

- 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 

 
- 

 
218,678 

เงินสดรับจากการลดทุนบริษทัร่วม - 
 

142,587 
 

600 
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย - 

 
- 

 
(250,946) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (735) 
 

- 
 

- 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,047 

 
566,686 

 
1,969 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ (345,785) 
 

(691,489) 
 

(527,155) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (2,179) 

 
(4,273) 

 
(3,702) 

เงินมดัจ าจ่ายเพ่ือให้ไดสิ้ทธิบริหารโรงแรม - 
 

(74,840) 
 

- 
เงินสดจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ (6,640) 

 
(972,755) 

 
(32,043) 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (344,500) 

 

(673,058) 

 

(840,504) 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

     เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
     จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย - 

 
288,759 

 
21,356 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 527,013 
 

1,123,260 
 

1,649,500 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (604,000) 

 
(1,040,602) 

 
(2,026,200) 

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู ้ - 
 

- 
 

1,000,000 
เงินสดจ่ายสุทธิจากการออกหุ้นกู ้ - 

 
- 

 
(3,090) 

เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,151) 
 

(1,237) 
 

(1,328) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 

 
180,724 

 
164,723 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (254,244) 
 

(164,445) 
 

(422,204) 
จ่ายดอกเบ้ีย (72,761) 

 
(50,274) 

 
(65,589) 

จ่ายเงินปันผล (105,246) 
 

(86,407) 
 

(163,939) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (510,389) 

 

249,778 

 

153,230 

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 
        ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 165,518 

 
165,117 

 
102,243 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ 
        เทียบเท่าเงินสด (9,411) 

 
(14,584) 

 
(10,779) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 156,107 

 

150,533 

 

91,464 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 714,228 
 

870,335 
 

1,020,868 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 870,335 

 

1,020,868 

 

1,112,332 

      รายการที่ไม่ใช่เงินสด 

     เจา้หน้ีคา่จดัหาสินทรัพย ์ 29,793 
 

13,475 
 

14,605 
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ - 

 
- 

 
127,303 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 
 

- 
 

185,693 
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  อตัราส่วนสภาพคล่อง 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า  1.13   1.26   1.35   1.43   0.90   1.72  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า  1.00   1.11   1.25   0.66   0.35   0.70  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า  0.57   0.34   0.45   0.50   0.30   0.06  
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า  23.14   21.00   18.66   25.11   25.73   21.91  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั  15.56   21.65   19.30   14.34   13.99   16.43  
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า  37.22   37.73   36.99   42.64   47.08   55.80  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั  9.67   9.54   9.73   8.44   7.65   6.45  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า  19.90   18.16   17.57   20.33   21.84   18.58  
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั  18.09   19.82   20.49   17.71   16.48   19.38  
ระยะเวลาหมุนเวยีนของเงินสด วนั  7.14   11.37   8.54   5.07   5.15   3.51  

 

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราก าไรขั้นตน้ % 28.09 28.15  30.75  27.37 27.43  34.58  
อตัราก าไรสุทธิ % 2.1 4.79  5.21  7.46 5.26  9.81  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) % 2.49 5.67  5.92  4.82 3.36  6.69  

 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) % 2.33 4.95  4.65  3.52  2.37   4.83  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 16.96 19.88  19.70  77.4 70.01  69.92  
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.59 0.59  0.52  0.53 0.44  0.38  

 

 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า  0.80   0.85   1.11  0.21 0.67  0.91  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย* เท่า  14.66   14.51   14.01  34.17  32.65   4.87  
อตัราการจ่ายเงินปันผล %  92.22   32.37   56.56  64.43 76.66  59.98  
หมายเหตุ * อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย = (เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน-กระแสเงินสดจ่ายภาษีเงินได)้ / 
กระแสเงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 
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  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 

ต่อหุ้น  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

มูลค่าหุน้ บาท 1 1  1  1 1 1 
มูลค่าตามบญัชี บาท  5.43   5.71   5.88   3.84   3.90   3.98  
ก าไรต่อหุน้ บาท  0.14   0.32   0.34   0.19   0.13   0.26  
เงินปันผลต่อหุน้ บาท  0.13   0.10   0.16   0.12   0.10   0.16  

 
 อตัราส่วนการเตบิโต 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนการขาย %  1.62   (5.05)  (1.91)  (1.29)  (1.45)  (6.72) 
อตัราส่วนตน้ทุนขาย %  0.87   (5.13)  (1.98)  (2.22)  (1.53)  (8.22) 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร %  10.74   4.93   8.67   16.00   3.77   21.19  
อตัราส่วนก าไรสุทธิ %  (42.71)  117.36   5.38   (28.53)  (30.21)  102.66  
อตัราส่วนสินทรัพยร์วม %  (3.79)  10.48   15.96   (3.36)  40.21   16.37  
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) 
14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทรายงานก าไรสุทธิ 119 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 ที่ 290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 จากปีก่อน หากไม่รวมรายการพิเศษที่ไม่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติ บริษัทจะแสดงก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสเท่ากับ 153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.3 และ

ก าไรสุทธิส าหรับปีที่ 330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 419.5 รายการพิเศษดังกล่าวประกอบด้วย ก าไรสุทธิจากการ

ขายโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ในไตรมาส 4 ปี 2560 จ านวน 203 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิ
จากการขายเงินลงทุนจ านวน 30 ล้านบาทในไตรมาส 2 ซ่ึงหักกลบกับรายจ่ายสุทธิส่วนเพิ่มทีจ่่ายให้กับพนักงาน

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จากการปิดตัวของโรงแรมจ านวน 70 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 ปี 2561 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีรายไดร้วม 1,621 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 9.5 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส 
โคราชท่ีขายไป ประกอบกบัการลดลงของรายไดอ่ื้นๆ ในขณะท่ีก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) เท่ากบั 307 ลา้นบาทลดลงร้อยละ 46.3 จากสาเหตุขา้งตน้และรายจ่ายส่วนเพิ่มจาก
การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษใหแ้ก่พนกังานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เน่ืองจากโรงแรมปิดตวัลง 42 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีรายไดร้วม 5,565 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อนหน้า โดยแมว้่ารายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา
ลดลง บริษทัมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมท่ีเพิ่มข้ึนจากรายได้จากธุรกิจบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูท่ีบริษทัเขา้
ลงทุนเม่ือปลายไตรมาส 3 และรายไดอ่ื้นๆ เพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ก าไรจากการขายเงินลงทุน ส่วนแบ่งก าไรท่ีเพิ่มข้ึนจาก 
DREIT และจากธุรกิจอาหารท่ีบริษทัเขา้ลงทุนเม่ือปลายไตรมาส 1 ขณะท่ีในปี 2560 บริษทัมีก าไรจากการขาย
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราชซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนการปรับโครงสร้างสินทรัพย ์บริษทัมี EBITDA เท่ากบั 
1,000 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.0 จากสาเหตุขา้งตน้และมีค่าใช้จ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนกังานในปี 2561 
จ านวน 88 ลา้นบาท 
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พฒันาการทีส่ าคัญในไตรมาส 4   
ในเดือน ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้ งบริษัทย่อยใหม่  ช่ือ บริษัท ดุสิต  
ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากดั เพื่อรองรับโครงการงานบริการต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทัถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในอตัรา
ร้อยละ 99.97 บริษทัยอ่ยน้ีไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 
 

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทัได้จ  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 
สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด บางส่วนจ านวน 258,000 หุ้น (ร้อยละ 15) ซ่ึงบริษทัน้ีเก่ียวข้องกับโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
 

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้เข้าบริหารโรงแรมเพิ่ม 4 แห่ง คือ โรงแรมดุสิตดีทู  อ่าวนาง กระบ่ี  
(ประเทศไทย) โรงแรมดุสิตดีทู ยาร์เก ทิมพ ู(ประเทศภูฏาน) โรงแรมดุสิตดีทู โซไซตี ฮิลล์ เทียนจิน (ประเทศ
จีน) และเดอะบีชคลบั ท่ีลูบิ แพลนเทชัน่ เมืองดาเวา (ประเทศฟิลิปปินส์) 
 

ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 ปี 2561  
ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษทัมีรายไดร้วมจ านวน 1,621 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยรายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจอ่ืน ดงัน้ี 

 
 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 รายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นประมาณร้อยละ 80.1 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจ
การศึกษาคิดเป็นประมาณร้อยละ 7.6 และรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 12.3 
 

ธุรกจิโรงแรม 
ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมจ านวน 1,298 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.6 สาเหตุหลกัมา
จาก การเติบโตต่อเน่ืองในโรงแรมท่ีลงทุนเองในต่างประเทศ แมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
จากค่าเงินบาทท่ีแขง็ข้ึนก็ตามประกอบกบัรายไดจ้าก Elite Havens ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนไปเม่ือไตรมาส 3 
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 ธุรกจิโรงแรมทีล่งทุนเอง  

 
รายได้จากธุรกิจโรงแรมท่ีลงทุนเองในไตรมาส 4 ปี 2561 จ  านวน 1,187 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน หากไม่รวมโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราชเน่ืองจากได้ขายโรงแรมไปเม่ือส้ินปี 2560 จะมี
รายไดใ้กลเ้คียงกบัปีก่อน โดยลดลงร้อยละ 0.8 แบ่งเป็น 

- โรงแรมในประเทศมีรายไดล้ดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.7 (ไม่รวมโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช) โดยหลกั
ลดลงจากโรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ตและโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึง
สองโรงแรมแรกได้รับผลกระทบจากภาพรวมการลดลงของนักท่องเท่ียวในพทัยา และภูเก็ต ส่วน
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แมว้่าจะมีรายได้จากการเขา้พกัของคณะจดังาน Miss Universe ก็ตาม แต่
ในช่วงอ่ืนในไตรมาสยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการท่ีโรงแรมจะปิดตวัลง 

- โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.9 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรวม
ผลกระทบเชิงลบจากการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ และฟิลิปปินส์เปโซ หากไม่
นบัรวมผลกระทบทางอตัราแลกเปล่ียน โรงแรมในต่างประเทศจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 7.6 โดยรายได้
ท่ีเพิ่มข้ึนในไตรมาสน้ี มาจากโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และโรงแรมดุสิตธานี มะนิลาจากรายไดส่้วน
อาหารและเคร่ืองด่ืม และ รายไดจ้ากการจดักิจกรรม 

 ธุรกจิรับจ้างบริหารโรงแรม 
รายไดจ้ากธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2561 จ  านวน 113 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 72.0 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการรวมผลการด าเนินงานของ Elite Havens ท่ีบริษัทเข้าลงทุนเม่ือ  
ไตรมาส 3 และผลด าเนินงานท่ีดีข้ึนของโรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี โรงแรม 
ดุสิตธานี กวม และ โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ 

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุน 
บริษทัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2561 จ  านวน 2 ลา้นบาท ขาดทุน
ลดลงร้อยละ 66.7 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลประกอบการท่ีดีข้ึนของ Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd. แมว้า่จะแสดงผลขาดทุนอยูก่็ตาม 
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บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2561 จ านวน 300 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.1 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน จากการลดลงในผลขาดทุนในโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ท่ีขายไปเม่ือปลายปี 2560 และ
การลดลงของค่าเช่าจ่ายของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2561 มีจ านวน 92 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 24.7 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนเน่ืองจากสินทรัพยบ์างส่วนของโรงแรม เช่น โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และโรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนและไม่มีการบนัทึกค่าเส่ือมราคาของโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช จากการขาย
โรงแรมเม่ือส้ินปี 2560 

ธุรกจิการศึกษา 
ไตรมาส 4 ปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา 124 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยเป็นผลจากการลดลงในรายได้ค่าบริการทางวิชาการ (Lyceum fee) ท่ียกเลิกไปในไตรมาส 4 ปี 2561 
เน่ืองจากบริษทั Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนมีแผนการท่ีจะเปิดตวัโรงเรียน
การโรงแรมและการท่องเท่ียว ภายในตน้ปี 2562  
บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาส าหรับไตรมาสน้ี 32 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.5 จากช่วงเดียวกนัของ 
ปีก่อน เป็นผลจากค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีลดลงในธุรกิจการศึกษา 
 

ธุรกจิอืน่ 
บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนในไตรมาส 4 ปี 2561 จ านวน 199 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 48.4 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน โดยเป็นผลมาจากก าไรจากการขายโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช เม่ือปลายปีท่ีแล้วจ านวน 325 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561มีก าไรจากการขายเงินลงทุน จ านวน 160 ลา้นบาท และการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากเงินลงทุนใน NR Instant Produce (NRIP) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมเป็นจ านวน 5 ลา้นบาท  
 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษทัแสดงผลขาดทุนใน EBITDA จากธุรกิจอ่ืน 26 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 109.0 จาก 
ปีก่อน โดยเป็นผลจากท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
EBITDA ในไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากบั 307 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 46.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากก าไรจาก
การขายโรงแรมท่ีกล่าวขา้งต้นประกอบกบัรายจ่ายเงินตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กบัพนักงานโรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ ท่ีปิดตวัลง จ านวน 42 ลา้นบาท  

ต้นทุนทางการเงิน 
บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินในไตรมาส 4 ปี 2561 จ านวน 23 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 59.3 จากดอกเบ้ียหุ้นกู้ท่ี
บริษทัออกไปเม่ือปลายไตรมาสท่ี 3 ปี 2561  
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ก าไรสุทธิ 

บริษทัแสดงรายการขาดทุนสุทธิเท่ากบั 119 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 59.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามเหตุผล
ขา้งตน้  

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

ปี 2561 บริษทัมีรายไดร้วมจ านวน 5,565 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 83.2 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากธุรกิจการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.6 และ
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 9.2 
 

ธุรกจิโรงแรม 
ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 4,626 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน จากโรงแรมท่ีลงทุนเองใน
ต่างประเทศและธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมดงัน้ี 

• ธุรกิจโรงแรมท่ีลงทุนเอง 

 
รายได้จากธุรกิจโรงแรมท่ีลงทุนเองปี 2561 เท่ากับ 4,364 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.6 จากปีก่อน หากไม่รวม
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช จะเติบโตร้อยละ 1.4 โดย 

- โรงแรมในประเทศมีรายไดล้ดลงร้อยละ 0.5 จากปีก่อน (โดยไม่รวมโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช) โดย
ภาพรวมรายได้จากโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรม 
ดุสิตธานี หวัหิน เพิ่มข้ึนจากอตัราการเขา้พกัท่ีดีข้ึน  

- โรงแรมในต่างประเทศมีรายได ้เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน แมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากการ
แปลงค่างบการเงินอนัเน่ืองจากค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และฟิลิปปินส์เปโซ 
มาตั้งแต่ตน้ปี รายไดข้องโรงแรมท่ีมลัดีฟส์ดีข้ึน เน่ืองจากมีผูเ้ขา้พกัในอตัราค่าห้องเฉล่ียต่อคืนท่ีสูงข้ึน 
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(ตามสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) และมีระดบัอตัราการเขา้พกัท่ีสูงข้ึน โดยมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากกลุ่มประเทศ
จีน รัสเซียและเกาหลี  ส าหรับรายได้ของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลาเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.1 (ตามสกุล
ฟิลิปปินส์เปโซ) จากการมีห้องพกัให้บริการเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการปรับปรุงห้องพกัในปีก่อนทยอยแล้ว
เสร็จ  

 ธุรกจิรับจ้างบริหารโรงแรม 
รายไดจ้ากธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมปี 2561 เท่ากบั 277 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.7 จากปีก่อน สาเหตุ
หลกัมาจากการรวมผลการด าเนินงานของ Elite Havens และผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนของโรงแรมดุสิตธานี  
เลคววิ ไคโร โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี 

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุน 
บริษทัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรมปี 2561 จ  านวน 15 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 2  
ลา้นบาทจากปีก่อน จากผลการด าเนินงานของบริษทั ดุสิต ฟูดู โฮเตล แมเนจเมน้ท ์ในประเทศจีน โดยรายได้
ท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากรายไดค้่าบริการดา้นเทคนิค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของรายไดท้ั้งหมด ระหวา่ง
ปี 2561 บริษทัมีการท าสัญญาค่าบริการดา้นเทคนิคในประเทศจีนเพิ่มข้ึนจ านวน 5 โรงแรมจากปีท่ีผา่นมา 

บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมปี 2561 จ  านวน 894 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.9 จากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนและผล
ส่วนแบ่งผลขาดทุนลดลง 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายปี 2561 มีจ านวน 416 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 22.4 จากปีก่อนเน่ืองจากสินทรัพย์
บางส่วนของโรงแรม เช่น โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็ม
จ านวนและไม่มีการบนัทึกค่าเส่ือมราคาของโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราชจากการขายโรงแรมเม่ือส้ินปี 2560 

ธุรกจิการศึกษา 

ปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษารวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 425 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.8 จากปี
ก่อน โดยเป็นผลจากการลดลงในรายไดจ้ากวิทยาลยัดุสิตธานี และมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในของ 
Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. เพิ่ม ข้ึน จากค่าใช้จ่ายบุคคลากรท่ีเพิ่ม ข้ึนเพื่อรองรับการเปิด
โรงเรียนในปี 2562 

บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาเท่ากบั 43 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 14.0 จากปีก่อน  

ธุรกจิอืน่ 

ปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนจ านวน 514 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.5 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากปีท่ีผา่น
มามีรายการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน 90 ล้านบาทและก าไรจากการขายโรงแรม 
ดุสิตปร๊ินเซสโคราช 325 ลา้นบาท ในขณะท่ีปีน้ีมีก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในไตรมาส 1 จ านวน 169 
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ล้านบาท ก าไรจากการขายเงินลงทุน LRH ในไตรมาส 2 จ านวน 38 ล้านบาท ก าไรจากการขายเงินลงทุนใน 
ไตรมาส 4 จ านวน 160 ลา้นบาทและส่วนแบ่งก าไรจาก DREIT และธุรกิจอาหารท่ีเพิ่มข้ึน 

บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจอ่ืน 62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 68.5 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้อ่ืนท่ี
เพิ่มข้ึนตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
EBITDA ปี 2561 เท่ากบั 1,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.0 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากปีท่ีผ่านมามีการรับรู้
ก าไรจากการขายโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน แมว้า่ปีน้ีจะมีก าไร
จากการขายเงินลงทุนก็ตาม 

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 65 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.1 จากปีก่อน เน่ืองจากมีการออกหุ้นกู้ใน 
ไตรมาสสามปี 2561 

ก าไรสุทธิ 

ปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 290 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 23 ลา้นบาทหรือร้อยละ 8.6 จากปีก่อน  

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 11,573 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 1,593 ล้านบาท หรือร้อยละ 
16.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 338 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีและเงินรับล่วงหน้า 
ค่าหอ้งพกั  

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,255 ลา้นบาท จากการเพิ่มเงินลงทุนในบริษทัร่วม (NRIP) และการซ้ือบริษทั
ยอ่ย (LVM Holdings Pte. Ltd.) ท าใหสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพิ่มข้ึนจากเคร่ืองหมายการคา้และค่าความนิยม  
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หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวมจ านวน 5,495 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,396 ลา้นบาท หรือร้อยละ 34.1 
เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 160 ล้านบาท จากการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
และเจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจท่ีถึงก าหนดช าระภายในปี 2562 หกักลบเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีลดลง  

 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 1,236 ลา้นบาท สาเหตุมาจากการออกหุ้นกูใ้นเดือนกนัยายน 2561 และเงินมดัจ า
รับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคารเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
รูปแบบผสม (Mixed-use project)  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ินจ านวน 6,078 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยส่วนของบริษทัจ านวน 4,971 ลา้นบาท 
และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 1,107 ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,112 ล้านบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 91  
ลา้นบาท (หลงัผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน) เม่ือเปรียบเทียบกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,021 ลา้นบาท 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 
บริษทัมีเงินสดรับสุทธิ 943 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

 จากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 790 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลสุทธิของเงินสดรับจากการขายและให้บริการ 
หกักลบกบัเงินสดจ่ายส าหรับค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้ 

 จากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 153 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นกู ้997 ลา้นบาท หกักลบกบัจ่ายคืนเงินกูย้ืม
ระยะสั้นและระยะยาว สุทธิ 634 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ่าย 66 ลา้นบาท และเงินปันผลจ่าย 164 ลา้นบาท 
 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน 
บริษทัมีเงินสดจ่ายสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 841 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม NRIP จ านวน 681 ลา้นบาท การลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษทัร่วม
ในต่างประเทศ 24 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัย่อย 251 ล้านบาท จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย ์527 ลา้นบาท หกักลบกบัเงินมดัจ ารับจาก
การให้สิทธิในการเช่าอาคาร 492 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืน จ านวน 219 ลา้นบาท และเงินปันผลรับ 54 ลา้นบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิ

ความสามารถในการท าก าไร 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
อตัราก าไรขัน้ต้น 30.7% 28.2%
อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ และคา่เสื่อมราคา 18.0% 19.7%
อตัราก าไรสทุธิ 5.2% 4.8%

ความมีประสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนผู้ ถือหุ้น 5.9% 5.7%
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม 4.6% 4.9%

สภาพคล่อง 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.35 1.26

นโยบายทางการเงนิ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.40 0.35
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.09 0.04
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่) 1.11 0.85

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่) 7.73 7.99  

ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในปี 2561 ยงัอยู่ในระดับท่ีดี ดังเห็นได้จากอตัราก าไรขั้นต้น อตัรา 
EBITDA และอตัราก าไรสุทธิสูงข้ึนกวา่ปีท่ีแลว้ อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัอยูร่ะดบั 1.35 ดีกวา่ปีท่ีผา่นมา  
 

บริษทัมีความสามารถในการช าระหน้ีในระดบัท่ีดี และสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่งโดยมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.09 เท่า 
 

แนวโน้มในปี 2562 
ในปี 2561 เป็นปีสุดทา้ยของช่วงเวลา 3 ปีแรกของแผนกลยทุธ์ 9 ปีของบริษทั (ปี 2559-2568) ซ่ึงเป็นช่วงเวลา
ท่ีบริษทัให้ความส าคญักบั “การเสริมสร้างรากฐานของบริษัทให้แข็งแกร่ง” (Strengthening Foundations) 
ไดแ้ก่ บุคลากร กระบวนการท างาน ทรัพยสิ์น เทคโนโลย ีและความสามารถทางการเงิน  
 

โดยในส่วนของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านขยายธุรกิจนั้น ในปี 2561 บริษทัได้เปิดโรงแรมใหม่
ภายใตก้ารบริหารของดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล จ านวน 6 แห่ง  ไดล้งนามสัญญารับจา้งบริหารในต่างประเทศ
เพิ่มข้ึนอีก 14 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ จีน เมียนมาร์ ญ่ีปุ่น การ์ตา บาห์เรน และไทย นอกจากน้ีบริษทัยงัได้
เปิดตวัแบรนด์โรงแรมใหม่ “อาศยั” (ASAI HOTELS) เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีไลฟ์สไตล์แบบมิลเลนเนียลซ่ึง
เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต และไดข้ยายธุรกิจการให้บริการของบริษทัครอบคลุมไปถึงการบริหาร
จดัการวลิล่าระดบัหรู (Luxury villas) ในประเทศอินโดนีเซีย ไทย มลัดีฟส์ ศรีลงักา และญ่ีปุ่น ภายใตแ้บรนด ์
Elite Havens จากการเข้าซ้ือกิจการ LVM Holdings Pte. Ltd. ส่งผลให้บริษัทมีจ านวนห้องพักภายใต้การ
บริหารจดัการเพิ่มข้ึนเป็น 8,172 หอ้ง จาก 7,181 หอ้งในปี 2560 
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ส าหรับกลยุทธ์การกระจายความเส่ียงโดยขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งนั้น บริษทัไดเ้ร่ิมลงทุนใน
ธุรกิจอาหารโดยจดัตั้ งบริษัทย่อย คือ บริษัท ดุสิต ฟู้ ดส์ จ  ากัด เพื่อเข้าลงทุนในร้อยละ 25.977 ในบริษัท  
เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั (“NRIP”) ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกเคร่ืองปรุงรส อาหารพร้อมปรุง 
และพฒันาสินคา้เกรดพรีเม่ียมภายใตแ้บรนด์ดุสิต เพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากเทคโนโลยีดา้น
อาหารใหม่ๆ ตลอดจนต่อยอดธุรกิจการศึกษาของบริษัท นอกจากน้ีได้จดัตั้ งบริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จ  ากัด  
(ร่วมลงทุนโดยบริษทั ดุสิต ฟู้ ดส์ จ  ากดักบั NRIP ในสัดส่วนร้อยละ 90:10) เพื่อด าเนินธุรกิจการตลาดและ 
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 

ส าหรับปี 2562 ซ่ึงเป็นปีแรกของของช่วงท่ีสองของแผนกลยทุธ์ 9 ปี (ปี 2562-2564) “การรับรู้ศกัยภาพในการ
เติบโต” (Realizing Potential) เป็นช่วงเวลาท่ีบริษทัตระหนกัดีวา่ โอกาสท่ีรายไดจ้ากการด าเนินงานจะเติบโต
ไดไ้ม่มากหรือไม่เติบโต เน่ืองจากบริษทัหยุดใหบ้ริการของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ไปในวนัท่ี 5 มกราคม 
2562 ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัมีแผนท่ีจะทยอยลงทุนปรับปรุงโรงแรมหลายแห่งท่ีเปิด
ให้บริการมานานเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ดงันั้นบริษทัจึงตดัสินใจวางกลยุทธ์ทางธุรกิจด้านอ่ืนๆ 
ตลอดจนจดัโครงสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตวั โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาอตัรา
ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นไวใ้ห้ไดแ้มว้า่รายไดจ้ากการด าเนินงานอาจไม่เติบโต ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวบรรลุ
เป้าหมายเป็นอยา่งดี สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากผลการด าเนินงานในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา 
ธุรกิจโรงแรม 

 ในปี 2562 บริษทัวางแผนปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และ 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ โดยจะเร่ิมด าเนินการประมาณปลายไตรมาส 2 ซ่ึงเป็นช่วง  
Low season และคาดว่าจะแล้วเสร็จรับช่วง High season คือ ตน้ไตรมาส 4 ทั้งน้ีในระหว่างการปิด
ปรับปรุงโรงแรมจะท าให้รายไดข้องโรงแรมลดลงชัว่คราว ก่อนท่ีจะกลบัมาเพิ่มข้ึนตามอตัราค่าห้อง
เฉล่ียและอตัราการเขา้พกัท่ีเพิ่มข้ึนหลงัจากท่ีโรงแรมปรับปรุงแลว้เสร็จ  

 บริษทัยงัวางกลยุทธ์การเติบโตโดยการขยายจ านวนห้องพกัผ่านรูปแบบการรับจา้งบริหาร (Asset 
light) โดยในปี 2562 บริษัทมีแผนท่ีจะเปิดโรงแรมใหม่ภายใต้การบริหารของดุสิต อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จ านวน 11 แห่ง ในประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน การ์ตา บาห์เรน และเคนยา นอกจากน้ี
บริษทัไดพ้ิจารณาการเขา้บริหารโรงแรมในรูปแบบเช่า (Lease model) ส าหรับการขยายธุรกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความสมดุลในโครงสร้างรายได้ระหว่างการรับจา้งบริหารกบัการลงทุนสร้างโรงแรมเอง 
(Capital investment) มากข้ึน ช่วยลดความเส่ียงในเร่ืองของเงินลงทุนจ านวนมาก และยงัสามารถรับรู้
รายไดม้ากกวา่การรับจา้งบริหาร   
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 ส าหรับการลงทุนในธุรกิจบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูแบบครบวงจรภายใตแ้บรนด ์Elite Havens ซ่ึง
ด าเนินการโดยบริษทัย่อยนั้น มีแผนท่ีจะขยายไปในตลาดใหม่ คือ ประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยงัคง
เพิ่มจ านวนวลิล่าในตลาดท่ีมีอยูแ่ลว้อยา่งต่อเน่ือง  

 

ธุรกิจการศึกษา 
 ในภาพรวมเป็นท่ีรับทราบกันอยู่ว่าโครงสร้างธุรกิจการศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก

เน่ืองจากความต้องการและแนวทางของการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี  
อยูร่ะหวา่งปรับกลยุทธ์เพื่อเสริมศกัยภาพในการหารายได ้โดยการปรับหลกัสูตรการศึกษาภาคปกติ 
(Degree program) ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ตลอดจนมีการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาภาคพิเศษ 
(Non-Degree program) หลักสูตรระยะสั้ น (Short course) หรือหลักสูตรแบบต่อเน่ือง (Modular) 
เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างศกัยภาพของนักศึกษา และตอบโจทย์ความต้องการท่ีเปล่ียนไป 
ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือเพื่อป้อนบุคลากรใหก้บัธุรกิจโรงแรมของกลุ่ม 

 ส าหรับโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั
กบั เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล นั้น ได้ยา้ยท่ีท าการไปอยู่ท่ี เซนทาวเวอร์ ศูนยก์ารค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 19 เป็นท่ีเรียบร้อย ดว้ยพื้นท่ีท่ีใหญ่ข้ึนกว่าเดิมจาก 2,000 ตารางเมตร เป็น 3,000 
ตารางเมตร ท าให้เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต สามารถรองรับนกัเรียนในหลกัสูตรหลกัของโรงเรียนได้
เพิ่มข้ึน ควบคู่ไปกบัการเปิดหลกัสูตรใหม่ทั้งหลกัสูตรการประกอบอาหาร และหลกัสูตรการบริหาร
จัดการ ท่ีจะเปิดในเดือนเมษายน ปี 2562 รวมไปถึงการเปิดหลักสูตรระยะสั้ นเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการและเทรนดข์องตลาด เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีมุ่งผลิตบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรม
ดา้นอาหาร และยงัใหผ้ลตอบแทนท่ีไดก้บักลุ่มผูร่้วมทุน 

ธุรกิจอ่ืน 
 ธุรกิจอาหาร 

- บริษทัปรับกลยุทธ์เพื่อกระจายไปสู่ธุรกิจอาหาร โดยในปี 2562 จะเร่ิมพฒันาอาหารส าเร็จรูป
และก่ึงส าเร็จรูป ตลอดจนเคร่ืองปรุงต่างๆ เพื่อใช้กบัโรงแรมในกลุ่มดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ/
หรือร้านอาหารของบริษัท เพื่อให้รสชาติของอาหารมีมาตรฐาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ควบคุมค่าใช้จ่าย ตลอดจนลดของเสีย (Waste) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดย
ให้ NRIP เป็นผูผ้ลิต และให้บริษทั ดุสิต กูร์เมต ์จ  ากดั เป็นผูส้ร้างแบรนด์ Food Retail ของบริษทั ท า
การตลาดและจดัจ าหน่ายสินคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
- นอกจากน้ี ในเดือนมกราคมปี 2562 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 51 ในบริษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง 
จ  ากดั (“ECC”) ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (Catering) แก่โรงอาหารของโรงเรียน
นานาชาติในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม และ 
กมัพูชา ปัจจุบนั ECC มีโรงเรียนภายใต้สัญญาระยะยาวกว่า 30 แห่ง อาทิ International School of 
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Bangkok, Harrow School, Rugby SchoolF, Bangkok Prep, St. Andrew และ Brighton เป็นต้น การท่ี
บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่จะช่วยให้ ECC มีศกัยภาพในการขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆ มากข้ึน
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีโรงแรมของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ ตลอดจนขยายเข้าสู่ตลาดใหม่
นอกเหนือจากโรงเรียนนานาชาติอีกดว้ย 

 โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม (Mixed-use Project) 
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ไดเ้ปิดให้บริการจนถึงวนัท่ี 5 มกราคม 2562 ตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 

โดยบริษัท วิมานสุริยา จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จะเร่ิมด าเนินการร้ือถอนในเดือนเมษายน 2562 
เพื่อท่ีจะพฒันาโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ทั้งน้ีจะเร่ิมเปิดตวัโครงการและขาย
หอ้งพกัในส่วนของอาคารท่ีพกัอาศยั (Residence) ในช่วงไตรมาส 2   

- ทั้งน้ี บริษทัคาดว่าจะเปิดด าเนินการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่และศูนยก์ารคา้ในปี 
2566 และเปิดอาคารส านกังานและอาคารท่ีพกัอาศยัในปี 2567 

 ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ได้แก่ ธุรกิจจดัเล้ียงนอกสถานท่ี (Dusit Event) ธุรกิจบริการรับท าความสะอาด 
(Dusit on Demand) ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบริการวางแผนการเปิดโรงแรม (Pre-opening) ธุรกิจ
เหล่าน้ีเป็นธุรกิจท่ีด าเนินการโดยบริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อ
รองรับพนกังานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ บางส่วนหลงัจากปิดโรงแรม  

การคาดการณ์ส าหรับปี 2562-2564 
ส าหรับช่วงท่ีสองของแผนกลยุทธ์ 9 ปี “การรับรู้ศกัยภาพในการเติบโต” (Realizing Potential) นั้น บริษทัมี
แผนท่ีจะเปิดโรงแรมใหม่ภายใต้ดุ สิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้ งในและต่างประเทศ ปีละประมาณ  
10-12 แห่ง  ตลอดจนขยายธุรกิจอาหารและธุรกิจการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยคาดวา่จะใชง้บลงทุน (CAPEX) 
ซ่ึงไม่รวมการลงทุนใหม่ (New Investment) เฉล่ียต่อปีประมาณ 1,000 ล้านบาท และประมาณการ Core 
EBITDA Margin ในระดบัร้อยละ 18-20 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้ 

2. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั ตามระบบดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ต่อผูส้อบบัญชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแล้ว  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้  บริษทั
ไดม้อบหมายให้  นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ หรือ นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ หรือ นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล คนใด 
คนหน่ึง เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ หรือ 
นายณรงคช์ยั ว่องธนะวิโมกษ ์หรือ นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล ก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บ
รองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ   ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
 

1. นายชนินทธ์ โทณวณิก  กรรมการ  ........................................... 
 
2. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ  กรรมการ  ........................................... 

 
ช่ือ   ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
 

ผูรั้บมอบอ านาจ     นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ  กรรมการ  ........................................... 
ผูรั้บมอบอ านาจ     นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินกลุ่ม 
 

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

ผูรั้บมอบอ านาจ     นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษทั                    ........................................... 
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เอกสารแนบ 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบั กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท       
1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท              ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นายอาสา สารสิน 
-  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
24 มีนาคม 2558 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 - Bachelor of  Business, Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาการระหวา่งประเทศ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Director Accreditation Program รุ่น 5/2003  
- Audit Committee Program รุ่น 19/2007 
- Finance for Non-Finance Directors รุ่น 39/2008 
- Role of Chairman Program รุ่น 32/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
2561 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2542 – ปัจจุบนั  
2541 – ปัจจุบนั 
 
2561 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 
2536 – ปัจจุบนั 
2531 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ  
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานท่ีปรึกษา 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี  
 
 
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 
บมจ.  สยามแมค็โคร 
บมจ.  สยามแมค็โคร 
บมจ. ผาแดงอินดสัทรี 
 
มูลนิธิบวัหลวง 
มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและประชาสงเคราะห์ 
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย 
บ.  มิตซูบิชิ  เอเลเวเตอร์ เอเชีย 
มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย 
สมาคมไทย-ลาว เพ่ือมิตรภาพ 
บ. ไทยน ้าทิพย ์
บ.  อมตะ ซิตี 
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี 
มูลนิธิสงักะสีผาแดง 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

  
2558–2561 
2556 – 2559 
2550 – 2559 
2544–2561 
2543 – 2555 
 
2538 – 2542 
2534 – 2535 
2529 – 2531 
2525 – 2529 
2520 – 2523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
ราชเลขาธิการ (ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) 
รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรี 
เอกอคัรราชทูต 
ปลดักระทรวง 
เอกอคัรราชทูต /  หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย 
 

 
บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
บมจ.  เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
บมจ. สยามแมค็โคร  
บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
ส านกัราชเลขาธิการ 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา 
กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศเบลเยี่ยม 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี  
-  กรรมการอิสระ/  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2542 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี    
 
 
 
 

89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- MBA Wharton School, University of Pennsylvania 
สหรัฐอเมริกา 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Director Certification Program (0/2000) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย  

- วฒิุบตัร วปอ. 2524 
- ประกาศนียบตัรอบรมกรรมการบริษทัโรงเรียน

การจดัการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- Pack 5 & Fair Value รุ่นท่ี 2/2016 
- รู้ทนัเขา้ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2560 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs)  

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
-  หลกัสูตรอบรมและพฒันากรรมการ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  สัมมนาตลาดทุน โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง    
 ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2543 - ปัจจุบนั 
 
 
2553 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 

 
2542 - 2561 
2542 - 2557 
2543 - 2551 
2533 – 2537 
2529 – 2531 

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม  / ประธานคณะท างานเพ่ือการลงทุนอยา่งย ัง่ยนื / 
ประธานท่ีปรึกษาศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี 
ประธานคณะกรรมการทดสอบผูส้อบบัญชีภาษีอากร  
 
ประสบการณ์ 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ผูว้า่การ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
 
บมจ. นวกิจประกนัภยั 
 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
กรมสรรพากร 
 
 
บมจ. ไทยคม 
บมจ.ดุสิตธานี 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

3. นางปราณี ภาษีผล 
-  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษายน 2556 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี- 
 
 

69 
 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน ประจ าปีการศึกษา 2546-2547 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน   รุ่นท่ี 9 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และส านกังานกฤษฎีกา 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการพาณิชย์
รุ่นท่ี 2 สถาบนัวิทยาการการคา้ 

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

- ประกาศนียบตัร Change Management Ripa International , UK 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี  
- Director Certification Program รุ่น 10/2001 
- Director Certificate Program Update รุ่น 3/2015 
- Anti-Corruption for ExecutiveProgram 
- Role of Compensation Committee รุ่น 20/2015 
- Risk Management Program for Corporate Leaders  รุ่น1/2015 
- Advance Audit Committee Programs 
- Risk Management Plan รุ่น 11/2016 
- Nomination and Role of the Governance Committee รุ่น 8/2016 
- Board Matters and Trends รุ่น 2/2017  
-  CEO Succession Management  
- Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI 4/2561)  
- Talent Management Course: Development & Succession Planning 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-  การพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี  โดยส านกังาน ก. ล. ต. 
-  AC Forum 2560 โดย บ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
-  Compensation and Benefits Design  Fundamental and    

 Practical Master Class 2017 By Omegaworldclass 
- TFR6 ทุกฉบบั ปี2561 รุ่นท่ี 1/61 (หลกัสูตรยอ่ย 00503) 

และ สรุปการเปล่ียนแปลงและประเด็นท่ีส าคญัของ TFRS 
(ฉบบัปรับปรุง 2560) รุ่นท่ี 2/6 โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2556 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 
2550 - 2553 
2549 
2547 
2543 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ปรึกษา 
 
ประธาน 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
ประสบการณ์ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หวัหนา้ผูต้รวจราชการ 
ท่ีปรึกษาการพาณิชย ์
รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
รองอธิบดีกรมการประกนัภยั 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 

บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ 
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
 
 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ์ 
อนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการ
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีและประธาน
คณะท างานผูท้รงคุณวฒิุการปฏิบติังานดา้น
กฎหมายเก่ียวกบัวิชาชีพสอบบญัชี  
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและ 
การบญัชี ส านกังาน กพ. 
 

ส านกังาน ก. ล. ต.  
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล *  
-  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษายน 2556 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี- 
 
หมายเหตุ * ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
25/2518 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายธีรพล  
โชติชนาภิบาล ด ารงต าแหน่งกรรมการ-
อิสระ มีผลวันท่ี  23 เมษายน 2561 แทน 
นายเค็นเน็ ท กอศิ ริโสภณ และด ารง
ต าแห น่ งกรรมการตรวจสอบ  แทน 
ศาสตราจารย์ พิ เศษ  ดร.  กิ ต ติ พงษ ์  
กิตยารักษ ์มีผลวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561  
  
 
 
 

61 - Master of Science, Operations Research, 
University of Southampton ประเทศองักฤษ 

- Bachelor of Arts in Mathematics and Economics 
(Joint Honor),  University of Wales  
ประเทศองักฤษ 

- CMO Academy สถาบนั INSEAD ประเทศ
Singapore ปี 2559 

- หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์ร
มหาชนรุ่นท่ี 10 สถาบนัพระปกเกลา้ ปี 2557 

- Director Certification Program รุ่น 111/2008 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

     2561 - ปัจจุบนั 
1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั 
 
 
         ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 
        2558- 2560 
        2557-2558 
 
              2557 
              2556 
              2554 
 
 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการดา้นกฏหมาย   
กรรมการบริหาร    
  
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
-ไม่มี- 
 
ประสบการณ์ 
รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล 
รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ / ท่ีปรึกษากรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ 
รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการพาณิชย ์
รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ 
รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายบริการลูกคา้ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
บมจ. การบินไทย 
บมจ. นกแอร์ 
 
 
 
 
 
บมจ. การบินไทย 
บมจ. การบินไทย 
 
บมจ. การบินไทย 
บมจ. การบินไทย 
บมจ. การบินไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
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คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
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บริษัทรวม
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ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

5. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.  กิตติพงษ ์ 
    กิตยารักษ ์ 
-  กรรมการอิสระ 
    
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
1 เมษายน 2559 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
หมายเหตุ  * ศาสตราจารย์พิ เศษ ดร.   
กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ มีผลวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2561 
 

60 
 

- Doctor of  the Science of  Laws  (J.S.D.), Stanford 
University สหรัฐอเมริกา   
(ทุนฟลุไบรท)์ 

- Master of  Laws  (LL.M.), Harvard University 
สหรัฐอเมริกา  (ทุนฟลุไบรท)์ 

- Master of  Laws  (LL.M.),Cornell University 
สหรัฐอเมริกา  (ทุน ก.พ.)  

- นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

- เนติบณัฑิตไทย  (นบท.)  ส านกัอบรมศึกษากฏหมาย
แห่งเนติบณัฑิตยสภา  

- Director Accrediation Program (DAP) รุ่นท่ี 11/2014 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี  

18/2015  
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั 
2559 – 10 ส.ค. 2561 
 
2557–ปัจจุบนั 
2557–ปัจจุบนั 
 
 

 
2560 – ปัจจุบนั  
2560 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2557–ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
 

2553– ปัจจุบนั 
2552–ปัจจุบนั 
 
2557– 2560 
2557 – 2558 
2551–2557 
2548 – 2551 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษทัภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม / กรรมการก ากบัการปฏิบติัตาม
กฏเกณฑ ์
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
อนุกรรมการบริหารศาลยติุธรรมดา้นกิจการต่างประเทศ   
กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
ผูอ้  านวยการ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
 
นายกสภามหาวิทยาลยั 
กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย 
 

กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจ า 
ปลดักระทรวงยติุธรรม 
รองปลดักระทรวงยติุธรรม 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
บมจ. ปตท. 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
ศาลยติุธรรม 
มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ 
สถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
มูลนิธิป้องกนัอาชญากรรมแห่งเอเชีย 
(Asia Crime Prevention Foundation – ACPF) 
เนติบณัฑิตยสภา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงยติุธรรม 
กระทรวงยติุธรรม 
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6. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิง 
     สุชาดา กีระนนัทน ์
 -  กรรมการอิสระ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
1 มีนาคม 2560 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
  

72 - ดุษฎีบณัฑิต สาขาสถิติ 
Harvard University, U.S.A. 

- มหาบณัฑิต สาขาสถิติ 
Harvard University, U.S.A. 

- พาณิชยศาสตร์บณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Director Certification Program รุ่น 0/2000 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 

 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 

 

 

 

2558 –  มี.ค.2561 

 
2555–  ก.พ. 2561 
2554 – 2557 
2549 – 2551 
2547 – 2551 
2542 – 2547 
2534 – 2542 
2531 – 2551 
 

กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล 
รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการสภา 
กรรมการและเหรัญญิก 
 
ประสบการณ์ 
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการ ทรัพยากรบุคคล 
นายกสภามหาวิทยาลยั 
ประธานกรรมการบริหารf 
สมาชิก 
อธิการบดี 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
กรรมการสภา 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ. เสริมสุข 
 
 
ร้านภูฟ้า 
สภากาชาดไทย 
 
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก 
วิทยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา 
มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามพระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

7. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์
- กรรมการอิสระ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
1 มีนาคม 2560 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาการเงินการคลงั  
      Wharton School, University of Pennsylvania  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดีมาก)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Director Certification Program รุ่น  58/2005 
- Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries รุ่น  Exclusive ปี 2557 
        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 5  

- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 
รุ่นท่ี 344) 

- การฝึกอบรมจากสถาบนัพฒันากรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (PDI) สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์าร
มหาชน รุ่นท่ี 15 

-  ประกาศนียบตัร วพน. 12 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง   
 ดา้นวิทยาการพลงังาน  โดยสถาบนัวิทยาการพลงังาน 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
พ.ย.2561-ปัจจุบนั 
2544– ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
 
2560 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2551– ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 
 
 
2558 – 2560 
2554 – เม.ย. 2560 
2554 – เม.ย. 2561 
 
2553 – เม.ย. 2560 
 

กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการคดัเลือกบคุคลและขา้ราชการเขา้ร่วมโครงการ
พฒันานกับริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม ่
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษานายก 
ท่ีปรึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การเงิน) 
คณะกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง 
ประสบการณ์ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ/ ประธานกรรมการกลยทุธ์องคก์ร 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลด้ิง  
บมจ. ทรีนิต้ี วฒันา  
บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮาส์ 
 
บริษทั สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จ ากดั 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จ  ากดั 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 
สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 
 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเทก็ซค์อร์ปอเรชัน่ 
(ประเทศไทย) 
บมจ. หลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั 
- กรรมการอิสระ  
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
1 กรกฎาคม 2560 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Master of Engineering (IE&M)  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศิวกรรมอุตสาหการ)  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- Director Certification Program รุ่น 67 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

2551 – 2558 

2550 - 2551 
 
 

 

กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

รองประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

กรรมการ 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

ประสบการณ์ 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริหาร 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

  

 

 

บมจ. ดุสิตธานี 

 

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

บมจ.โอสถสภา 

บมจ. อินทชั โฮลด้ิงส์  

บมจ. ไทยคม 

บมจ. บีอีซี เวิลด ์

บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จินียร่ิง 

 

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยแีละภูมิสารสนเทศ 

คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 2560 

 

บมจ. อินทชั โฮลด้ิงส์  

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

9.  นางวรางค ์ไชยวรรณ 
- กรรมการ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
11 สิงหาคม 2552 
      
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 

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

- บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

- Director Accreditation Program รุ่น 60/2006  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Certified Financial Planner รุ่นท่ี 1 ของสมาคม 
นกัวางแผนการเงินไทย             
(Thai Financial Planners Association) 

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

- ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 5 

- Director Accreditation Program รุ่น 131/2016 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-   วิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 2 
      สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 

2.57 ปัจจุบนั 

เม.ย. 2559 –ปัจจุบนั  

 

ปัจจุบนั 

 

 

 
ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

2543 - 2555 

2550 - 2552 

2544 - 2549 

กรรมการ  

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา / 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการ 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

-ไม่มี- 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ 

กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

 

 

 

ประสบการณ์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

Vice President  

บมจ. ดุสิตธานี 

 

 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

 

 

บมจ. ไทยประกนัชีวิต 

บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ 

บ. แสงโสม / บ. กาญจนสิงขร / บ. ธนภกัดี 

บ. เฟ่ืองฟอูนนัต ์/ บ. มงคลสมยั /  

บ. วี.ซี. สมบติั  / บ. ไทย จินเนบรา  เทรดด้ิง / 

 บ. เพชรการคา้  

 

บ. ฟิทช์เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย ) จ  ากดั 

บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอร่ี 

บ. ไทยประกนัชีวิต 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10. นายชนินทธ์ โทณวณิก 

- รองประธานกรรมการ และ    

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั

บริษทั 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

28 กุมภาพนัธ์ 2523 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

- พี่ชายนางสินี  เธียรประสิทธ์ิ 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Master of Business Administration,  

Boston University สหรัฐอเมริกา 

- Director Certification Program รุ่น 72/2006 

- Director Accreditation Program รุ่น 10/2004 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

49.94 

รวมอยูใ่นกลุ่ม

ท่านผูห้ญิง 

ชนตัถ ์ปิยะอุย 

 

 

 

 

 

 

 

  

2561 – ปัจจุบนั 
ส.ค. 2560  – ปัจจุบนั 
เม.ย. 2560  – ปัจจุบนั 
1 ม.ค.2559  –  ปัจจุบนั 
2559  –  ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2551– ปัจจุบนั 
2551– ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 
2533 – ปัจจุบนั 
 
 
เม.ย. 2560  –  ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
อุปนายกสภาวิทยาลยั  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
 กรรมการ/ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 
 

บ. ดุสิต ฟู้ ดส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท 
Dusit Colours Co., Ltd.  
บมจ. ดุสิตธานี 
บ. วิมานสุริยา 
Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 
บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ 
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)  Co., Ltd. 
วิทยาลยัดุสิตธานี 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
Dusit USA Management Inc.  
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.  
DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
บ. ดุสิต  แมนเนจเมน้ท ์
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ 
Dusit Overseas Co., Ltd.  
บ. เทวารัณย ์สปา 
Dusit Thani Philippines, Inc. 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 
ปัจจุบนั 
 
 
2561–  ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2532 – ปัจจุบนั 
2531– ปัจจุบนั 
 
2549 – ม.ค. 2562 
2559 – มิ.ย. 2560 
 

 

2549  –  2558 
2553 – 2559 
2553 – 2559 
2549 – 2551 
2549 – 2551 
2549 – 2551 และ  
2542 – 2543 
2547 – 2551 และ 
2541 – 2545 
2544 – 2546 

 ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ  
หวัหนา้ทีมภาคเอกชน 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประสบการณ์ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 
Board Member 
สมาชิก 
กรรมาธิการ 
 
ประธาน 
นายกสมาคม 
 
ประธานอุตสาหกรรมบริการ 

 
หอการคา้ไทย 
คณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ D6  การส่งเสริมการท่องเท่ียว & MICE  
บ. ทวัร์อีสท ์(ที.อี.ที) 
บ. ปิยะศิริ 
บ. เจทีบี (ประเทศไทย)   
บ. ชนตัถแ์ละลูก 
บ. ไทย-เจแปน แก๊ส 
บ. ธนจิรัง 
 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์/ 
บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์/ 
บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
บมจ. ดุสิตธานี 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
The Emirates Academy of Hospitality Management  
สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ 
การท่องเท่ียว สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
Asean Hotels and Restaurants Association 
สมาคมโรงแรมไทย 
 
สภาหอการคา้ไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

11. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
26 เมษายน 2522 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว         
- นอ้งสาวนายชนินทธ์ โทณวณิก 

 

60 - Mac Duffies Springfield, MA 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั  รุ่นท่ี 29 
- หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบับริษทัจดทะเบียน รุ่น 8/2555 

- Director Certification Program Refresher Course รุ่น 
2/2009 

- Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 
1/2006 

- Finance for Non-Financial Director รุ่น 22/2005 
- Director Certification Program รุ่น 65/2005 
- Director Accreditation Program รุ่น 9/2004 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

49.94 
รวมอยู่ในกลุ่มท่าน

ผูห้ญิง 
ชนัตถ ์ปิยะอุย 

 

ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2553 –ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 
2533 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 
2551 – ก.ย. 2559  
2523 – ก.ย. 2559 
 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ 
 
 
ประสบการณ์ 
เลขานุการบริษทั  
เลขานุการคณะกรรมการ  
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 
บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
Dusit USA Managament Inc. 
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
Dusit Thani Philippines, Inc.. 
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด์ 
Dusit Overseas Co., Ltd. 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอดุสิต 
บ. เทวารัณย ์สปา  
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
บมจ. โอสถสภา 
 
บ. คิวบ ์เรียล พร็อพเพอร์ต้ี 
บ. แอคมี พรินต้ิง / บ. ชนตัถแ์ละลูก /  
บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง 
 
บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 

-  กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

กลุ่ม และกรรมการบริหาร 

-  กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั

บริษทั 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

1 ตุลาคม 2558 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

- ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการ
บญัชีต่างประเทศ มหาวทิยาลยั Northrop มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

- ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

- Director Certification Program รุ่น 89/2007 
- Advanced  Audit Committee Program รุ่น 23/2016 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ม.ค .2562 – ปัจจุบนั 
 
ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั 
มี.ค.  2561 – ปัจจุบนั 
พ.ย. 2560– ปัจจุบนั 
เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั 
ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั 
ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั 
เม.ย. 2559– ปัจจุบนั 
 
มี.ค. 2559– ปัจจุบนั 
 
ก.พ. 2559– ปัจจุบนั 
 
 
ม.ค. 2559–ปัจจุบนั 
ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั 
พ.ย. 2558 – ปัจจุบนั 
ต.ค. 2558 – ปัจจุบนั 
 
ต.ค. 2558 – ปัจจุบนั 
 
 
2560  – ปัจจุบนั 
พ.ย. 2559 –  ปัจจุบนั 
ก.ย. 2558 –  ปัจจุบนั 
  
ก.ย. 2558  – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม/ กรรมการบริหาร 
กรรมการ  
กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ 
กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
สมาชิกคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
Member of the International Advisory Board 
อนุกรรมการ 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

บ. เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง / 
บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส 
LVM Holding Pte Ltd. 
บ. ดุสิต กูร์เมต ์
บ.  ดุสิต  ฟู้ ดส์ / บ.  เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 
บ. อาศยั โฮลด้ิงส์ 
บ. ดุสิต คลัเลอร์ส 
บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท์ 
บ. วิมานสุริยา / บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์/  บ. เลอ กอร์
ดอง เบลอ ดุสิต / บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ 
บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์ / บ. ดุสิต ไชน่า
แคปปิตอล/ DMS Property Investment  Pvt. Ltd. 
Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Thani 
Philippines, Inc. / Dusit Hospitality 
Education Philippines, Inc. 
บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  
วิทยาลยัดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี/ บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์
 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) 
 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Ecole Hôtelière de Lausanne 
คณะอนุกรรมการเตรียมตั้งบรรษทัรัฐวิสาหกิจ
แห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัทรวม

ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 พ.ค. 2557 – ปัจจุบนั 
ก..พ. 2557– ปัจจุบนั 
 
ก.ย..2555 –  พ.ย.  2561 
ก.ย. 2560–  เม.ย.  2561  
ส.ค. 2559 – ม.ย.  2561 
มี.ค. 2559 – 2560 
 
ธ.ค. 2559– มิ.ย. 2560 
2558  – 2559 
2554  – 2558 
2554  –  2558 
2554 –  2558 
2554  –  2558 
2554 – 2557 
2553 – 2554 
2552 – 2553 
2550 – 2552 
2546 – 2550 

อนุกรรมการ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการโครงการจดัตั้งคณะศึกษาศาสตร์ 
ประสบการณ์ 
กรรมการอ านวยการการจดัการ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 
 
กรรมการ 
กรรมการท่ีปรึกษาหลกัสูตรเยาวชนภิวฒัน์ 
ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจส่ือโฆษณาและธุรกิจใหม่ 
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ/ ประธาน
คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยเีซอร์วิส 
ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไปและรองประธานธุรกิจทัว่ไป 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
บมจ. สายการบินนกแอร์  
บมจ. สายการบินนกแอร์  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี 
บ. ศาลาแดง  พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์ 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 
บมจ. ไทยคม 
บมจ. อินทชั 
บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ 
Shenington Investment Pte Ltd. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
IBM ASEAN 
ส านกังานใหญ่ IBM, New York, U.S.A. 
IBM ASEAN 
บริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย จ ากดั   
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คณะผู้บริหาร และประวตัิ                          

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตัอิบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ รายละเอียดปรากฏอยูใ่น  ประวติัและขอ้มลูคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 

2. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

56 - ปริญญาโท Info Systems 
มหาวิทยาลยั Golden Gate 
สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยั Pittsburgh 
สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์มิติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- Capital Market Academy รุ่นท่ี 
23/2560 

- CIMB Insead Leadership 
program ปี 2554 

- ประกาศนียบตัร Financial 
Institutions Governance 
Program ปี 2554 
และ Director Certification 
Program (DCP) ปี 2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

 

ไม่มี ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั 
ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
 
ม.ค. 2562 – ปัจจุบนั 
 
2558 – 2561 
 
2552 – 2558 
 
2547 – 2552 
 
2543 – 2547 
 
2541 – 2543 
 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินกลุ่ม 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการเงิน
และการบญัชี  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายกลยทุธแ์ละ
การเงิน  
First Senior Vice President, MIS & Planning 
Division Head กลุ่มการเงิน  
Head of Business Finance, Wholesale Bank   
 
รองประธาน Finance Control Department  
 

บมจ. ดุสิตธานี 
บ. วิมานสุริยา  
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ /  
LVM Holding Pte Ltd. 
บ. เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง / 
บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วสิเซส 
บมจ. การบินไทย 
 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จ ากดั (มหาชน)
และ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน  
ธนาคารซิต้ีแบงก ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตัอิบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

3.  นางสาวละเอยีด โควาวิสารัช 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

56 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

- วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเชีย (เอไอที) 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

-  Director Certification Program, IOD 2015 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  2017 Asia Pacific Hotel Management   
 Agreement Seminar, Bangkok 

-     Asia Pacific Conference (AOCAP), 
       Macao, China 
-     MIT SLOAN SASIN ACTION 
       LEARNING CONFERENCE 2018, 
       Sasin School of Management  
-     Private Wealth Management APAC  
       Summit 2018, Singapore 

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

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุน 
รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจใหม่  
ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร ผูบ้ริหารฝ่ายโครงการ 
รองประธานฝ่ายพฒันาสินคา้ใหม่  
ผูบ้ริหารฝ่ายธุรกิจ 
นกัวิเคราะห์ระบบ 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. อินทชั โฮลด้ิงส์ 
บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย และ ไอบีเอ็ม เอพี (เซียงไฮ)้ 
บ. เทเลคอมเอเซีย 
บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร  
บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตัอิบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

4. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

51 - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต สาขากฎหมาย
ธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยั
ลอนดอน 

- นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เกียรติบตัร “Proficiency in English 
for Academic Purposes”,  
University College London 

- เกียรติบตัร “Drafting of Patent 
Applications in European Community” 
European Patent Office  

- เกียรติบตัร “Negotiating and Drafting 
International Commercial Contract” 
The Study Group - Oxford, The U.K.   

- หลกัสูตร Business Concept 
Development 
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

- เกียรติบตัร “Completion of the 
Program Training of Lawyers for 
International Practice & Arbitration”  
กระทรวงยติุธรรม 

- International Practice & Arbitration” 
กระทรวงยติุธรรม 

- Leadership Development Workshop, 
Berkeley, 2017 

ไม่มี 
 

2560 –  ปัจจุบนั 
2554 –  2560  
2546 – 2553 
2544 – 2545 
2532 – 2544 
 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ทนายความหุ้นส่วน 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
นิติกร 

บมจ. ดุสิตธานี 
บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย  
บ. เมเยอร์ บราวน์ เจเอสเอม็ (ประเทศไทย)  
บ. กฎหมายเอสซีจี 
บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตัอิบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

5. นา ยบุน คว ีลิม้   
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

58 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   
Nanyang Business School,  Nanyang 
Technological University สิงคโปร์ 

- วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ (การจดัการโรงแรมและ
ภตัตาคาร) University of Denver, 
Colorado สหรัฐอเมริกา 

ไม่มี 2561 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2556 – 2559 
2554 – 2556 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 
ประธานบริหาร 
รองประธานบริหารอาวโุส ประจ าภูมิภาค
เอเชีย 
 
 
 

LVM Holdings Pte. Ltd. / Private  Homes and Villas  
Pte. Ltd. 
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
Dusit Fudu Hotel Management Company Ltd. 
โรงแรมในเครือมิลเลนเนียม แอนด ์คอป โทรนส์ 
 

6.  ดร. นิรมล จินดานุวัฒน์ 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

55 - การจดัการธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขา
พฤติปัญญาศึกษา (ทุนมลูนิธิ
อานนัทมหิดล) มหาวทิยาลยั
แคลิฟอร์เนีย วทิยาเขตเออร์ไวน์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 
สาขาการจดัการ (ทุนมลูนิธิอานนัท
มหิดล) มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย 
วทิยาเขตริเวอร์ไซด ์ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา
วทิยาศาสตร์การบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยม
อนัดบั 1) สาขาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั 
2555  – 2559 
2551–2555 
2549 – 2551 
2545 – 2549 
2543 – 2545 
2539 – 2543 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
พนัธมิตรร่วมฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ท่ีปรึกษาดา้นการจดัการ  
ท่ีปรึกษาดา้นการจดัการ  
หวัหนา้นกัวิจยัและอาจารยผ์ูส้อน  
 

บมจ. ดุสิตธานี 
บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย  
บ. ไอบีเอม็ โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี 
บ. ไอบีเอม็ โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี  
บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย  
บ. PwC ประเทศไทย  
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตัอิบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

7. นายศิรเดช โทณวณิก 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- บุตรชายของนายชนินทธ์ โทณวณิก 
 
 

33 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต      
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์  
(เกียรตินิยม) สาขาการพฒันา
เศรษฐกิจและการเมือง  
University of Exeter  
สหรัฐราชอาณาจกัร                       

0.01% 
 
 
 
 
 

มี.ค. 2561– ปัจจุบนั 
 

 
2559 – 2561 
2557 – 2559 
2556 – 2557 
2555 – 2556 
2554 – 2555 

รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการ 
และรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการศึกษา  
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการลงทนุ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทุนโรงแรม 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทุนโครงการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ (Profits Improvement) 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการลงทุนโรงแรม 

ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
บ. อาศยั โฮลด้ิงส์ 
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 

8. นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

54 - มหาบณัฑิตสถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ฯ สาขาการ
จดัการ 

- อกัษรศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นท่ี 15/2006 

- Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 1/2000 

- Effective Minutes taking (EMT) 
รุ่นท่ี 2/2006  

- Improving the Quality of 
Financial Reporting (QFR) รุ่นท่ี 
2/2006 

- Understanding the fundamental 
of financial statements (UFS) 
รุ่นท่ี 1/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 
 

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

เลขานุการบริษทั 
รองประธานฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั  
ผูอ้  านวยการแผนกทะเบียนหุ้น และ
เลขานุการบริษทั 
เลขานุการผูบ้ริหาร 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
 
บ. มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) 

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

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

ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 1.2  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
 1.3  ด าเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 1.4  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั และ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 
 1.5 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 
2.1 จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู ้บริหารเพื่อเสนอประธาน

คณะกรรมการบริษทัและด าเนินการตามข้อบงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ     
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.2 รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบักฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวและเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบติัหน้าท่ีและมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคบัและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์         
แห่งประเทศไทย 

2.4 ให้ค  าแนะน า สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้ งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างถูกตอ้ง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม 

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไดรั้บขอ้มูล เพื่อการพิจารณาและ
ตดัสินใจ รวบรวม และกลัน่กรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี รวมถึงช้ีแนะประเด็นซ่ึงคณะกรรมการตอ้งพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ 
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2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู ้จ ัดการในการจัดท าวาระการประชุม
คณะกรรมการ 

2.7 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องกรรมการให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุปให้ท่ีประชุม
กรรมการทราบทุกคร้ัง (วาระแจง้เพื่อทราบ) 

2.8 ด าเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
3. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อฝ่ายจัดการ 

3.1 ติดตามใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
3.2 ดูแล ติดตามใหฝ่้ายจดัการใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั 
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจดัการให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี 
3.4 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

4.1 ติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มูลกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัตามความเหมาะสมอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบ 
4.2 ดูแลใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 
4.3 เป็นศูนยก์ลางการติดต่อกบัสถาบนัต่างๆ และนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. อืน่  ๆ

5.1 ดูแล ก ากบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  ถูกตอ้ง และโปร่งใส 
5.2 ประสานงานกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการในการจดัท าวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
5.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อ ส่ือสาร ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
หน่วยงานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการ
บริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ละ  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหน้าท่ีแทนเป็นการชั่วคราว ในช่วงเวลา
ดงักล่าว 
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2.       รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย    

                                                                              บริษัทย่อย              บริษัทร่วม          บริษัทร่วม                                   บริษัททีเ่กีย่วข้อง

1 2 3 4-7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2-3 4-5 6 7 8 9 10 11 12-19 20 21 22-26 27-28 29-30 31 32-33 34-35 36 37-40 41-45 46 47 48 49 50-52 53 54

1. นายอาสา สารสิน X X /

2. ศาสตราจารยพิ์เศษหิรัญ รดีศรี / /
3 นางปราณี ภาษีผล / /

4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล / /

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.            
 กิตติพงษ ์กิตยารักษ์

/ /

6. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. 

คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์
/ /

7. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ / X /
8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั / / /

9. นางวรางค ์ ไชยวรรณ /, # / /,@ /,// / #
10.นายชนินทธ์  โทณวณิก /, //,# / / / / /, // X / / / X / X / / / /,# / /,# / /
11. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ /, //,# / / / / /, // / / / / / / /,# / / / /

12. นางศภุจี สุธรรมพนัธุ์ /, //,@ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
13. นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวิโมกษ์ @ / / / / #

14. นางสาวละเอียด  โควาวิสารัช @

15. นางจิตอนงค ์ภูมิภาค @

16. นายบุน ควี ลิม @ /

17. ดร. นิรมล จินดานุวฒัน์ @ /

18. นายศิรเดช โทณวณิก @ / /,@ / / / / #

19 นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ @

บมจ.

ดุสิต

ธานี

รายช่ือ

 
หมายเหต:ุ    / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร  @ = ผูบ้ริหาร  #  = ผูถื้อหุ้นมากกวา่ร้อยละ 10 รวมผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  ขอ้มูลของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาจากรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารประจ าปี 2561 
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รายช่ือบริษัทย่อยบริษัททีเ่กีย่วข้องทีม่บุีคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทย่อย บริษัทที่เกีย่วข้อง 
1. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์   17. LVM Holding Pte Ltd. 1. บ. ชนตัถแ์ละลกู 25.    บมจ. สยามแมค็โคร 49.   บ. กาสโทรเธค   
2. บ. เทวารัณย ์สปา                        18. บ. ดุสิต ฟู้ ดส์  2.       บ. ปิยะศิริ 26.    บ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย 50.   บ. อนัเรียล เอสเตท 

3. Dusit USA Management Inc.   19. บ. ดุสิต กร์ูเมต ์ 3.       บ. ธนจิรัง 27.    บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 51.   บ. แมนเนอร์โวลค์  Ltd. (UK 
registered) 4. บ. ดุสิตเวลิด์วายด ์          20. บ. เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง 4.       บ. เจทีบี (ประเทศไทย) 28.    บ. ไทยน ้าทิพย ์ 52.   Bangkok Living (จดทะเบียนท่ีองักฤษ) 

5. บ. ดุสิต  แมนเนจเมน้ท ์ 21. บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วสิเซส 5.       บ. ทวัร์อีสท ์(ที.อ.ีที) 
( 

29.    บมจ. ประกนัภยัไทยววิฒัน ์ 53.  บ. ไออาร์ซีเอส คอนซลัติ้ง 

6. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล  6.       บ. แอคมี พรินติ้ง 30.    บมจ. เอส.ซี.ไอ อีเลคตริค 54. บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์                                                       
7.      Dusit Overseas Co., Ltd. 7.       บ. ไทย-เจแปน แก๊ส 31.    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

8.      บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 8.       บ. คิวบ ์เรียล พร็อพเพอร์ต้ี 32.    บมจ. การบินไทย  

9.      Dusit Thani Philippines, Inc. 9.       บ. โอสถสภา 33.    บมจ. สายการบินนกแอร์  

10.     DMS Property Investment Pvt. Ltd 10.     บมจ. ไทยประกนัชีวติ 34.    บมจ. ปตท.  

11.    บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ 11.     บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ 35.    บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

12.   วทิยาลยัดุสิตธานี 12.     บ. แสงโสม 36.    บมจ. ทรีนีต้ี วฒันา  

13.    Dusit Saudi LLC 13.     บ. กาญจนสิงขร 37.    บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์  

14.   บ. วมิานสุริยา 14.     บ. เฟ่ืองฟอูนนัต ์ 38.    บมจ. ที.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง  

15.   บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท 15.     บ. ธนภกัดี 39.    บ. การแพทย ์สุขมุวทิ 62  

16.   บ. อาศยั โฮลดิง้ส์ 16.     บ. มงคลสมยั 40.    บ. สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป  

บริษัทร่วม 17.     บ. ไทย จินเนบรา  เทรดดิง้ 41.    บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ  

1.   บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต    8.  Dusit Fudu Hotel Management - 18.      บ. เพชรการคา้   42.    บมจ. อินทชั โฮลดิ้งส์  

2.   บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี         (Shanghai) Co., Ltd. 19.      บ. ว.ีซี. สมบติั 43.    บมจ. ไทยคม  

3.   Dusit Hospitality Education Philippines, Inc 20.      บ. บา้นไทยเรียลเอสเตท 44.    บมจ. บีซีอี เวลิด ์  

4.   บ. ดุสิต คลัเลอร์ส                     21.      บมจ. นวกิจประกนัภยั 45.   บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  

5.  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 22.      บ. ไทย เอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร่ี 46.   บมจ. เสริมสุข  

6. บ. เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 23       บ. อมตะ ซิต้ี 47.   บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์  

7. Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 24.     บมจ. ผาแดงอินดสัทรี   48.    Favstay Pte. Ltd.  
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย  
 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ. ดุสิต 
เวิลด์วายด ์

บ. ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

บ. ดุสิต  
ไชน่า  

แคปปิตอล 

Dusit 
Overseas  
Co., Ltd 

 

      บมจ.  ดุสิต  
         ไทย 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
2.75% 
(Direct) 

 

Dusit Thani 
Philippines, 

Inc. 

DMS Property 
Investment  
Pvt. Ltd. 

 

บ. ดุสิต  
เอก็เซล
เลนซ์ 

วิทยาลยั 
ดุสิตธานี 

Dusit Saudi 
LLC 

บ. วิมาน
สุริยา 

บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

รีท 

บ. อาศยั 
โฮลด้ิงส์ 

 
LVM 

Holding  
Pte Ltd. 

 
บ. ดุสิต 
ฟู้ ดส์ 

 
บ.  
ดุสิต  
กูร์เมต ์

 
บ. เอบ็เพอคิวร์ 

เคเทอร่ิง 

 
บ. ดุสิต  

ฮอสปิตลัลิต้ี 
เซอร์วิสเซส 

 

 
99.99% 99.99% 100% 99.99% 99.99 % 99.99% 

    100.00% 
    (Indirect) 
 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

65.00% 
(Indirect) 

99.99% 
 

100% 
(Indirect) 

51.00% 
(Indirect) 

65.00% 99.99% 99.99% 
100% 

(Indirect) 
99.99% 90.00% 

(Indirect) 
51.00% 
(Indirect) 99.97% 

0. 1. นายชนินทธ์  โทณวณิก / X, // / / / / / /, // X / / /  / X   /    
1. 2. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ / / / / / / / /, // / / /           
2. 3. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ /   / / / / /, // / / / /  /  / / / / / / 
3. 4. นายคมัภีร์  สุวรรณรัต         /             
4. 5. นายณรงคช์ยั ว่องธนะวิโมกษ ์        /         /   / / 
5. 6. นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธ์ิ /   / / / / /  / /     /  /    
6. 7. นายศิรเดช โทณวณิก              /  /, @ /  /   
7. 8. นางวรรณวิมล  ศุภประเสริฐ        X              
8. 9. นางทองทา  สินาดโยธารักษ ์        /              
9. 10. นางวรางค ์ ไชยวรรณ        /              
10. 11. Mr. Lim Boon Kwee                 /     
11. 12. ดร. นิรมล จินดานุวฒัน์                     / 

13. นางธิติยา ชูโต เจียมสุข                     / 
14. นายเจตน์ โศภิษฐพ์งศธร                    /  
15  นายปริญญ ์จิราธิวฒัน์              /        
16. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์              /        
17. นายณฐัวุฒิ พึงเจริญพงศ ์                /      
18. นายราชยั วฒันเกษม                   /   

12. 19.. นายดนยั ปฐมวาณิชย ์                   /   
20. นายสานต่อ มุทธสกุล               /       
21. นางสาวณฐัรินทร์ ตาลทอง               /       
22.  Mr. Jonatha Kenneth Stonham                 /     
23. Mr. Riyaz Akber Moorani         

 
 
 

  
 
 

      /     



                                      เอกสารแนบ 2                 

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)                                                            268 
 

 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ. ดุสิต 
เวิลด์วายด ์

บ. ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

บ. ดุสิต  
ไชน่า  

แคปปิตอล 

Dusit 
Overseas  
Co., Ltd 

 

      บมจ.  ดุสิต  
         ไทย 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
2.75% 
(Direct) 

 

Dusit Thani 
Philippines, 

Inc. 

DMS Property 
Investment  
Pvt. Ltd. 

 

บ. ดุสิต  
เอก็เซล
เลนซ์ 

วิทยาลยั 
ดุสิตธานี 

Dusit Saudi 
LLC 

บ. วิมาน
สุริยา 

บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

รีท 

บ. อาศยั 
โฮลด้ิงส์ 

 
LVM 

Holding  
Pte Ltd. 

 
บ. ดุสิต 
ฟู้ ดส์ 

 
บ.  
ดุสิต  
กูร์เมต ์

 
บ. เอบ็เพอคิวร์ 

เคเทอร่ิง 

 
บ. ดุสิต  

ฮอสปิตลัลิต้ี 
เซอร์วิสเซส 

 

 
99.99% 99.99% 100% 99.99% 99.99 % 99.99% 

    100.00% 
    (Indirect) 
 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

65.00% 
(Indirect) 

99.99% 
 

100% 
(Indirect) 

51.00% 
(Indirect) 

65.00% 99.99% 99.99% 
100% 

(Indirect) 
99.99% 90.00% 

(Indirect) 
51.00% 
(Indirect) 99.97% 

24. Mr. Trevor Allen                    /  
13. 25. Mr. Jason Dinsdale                    /  

26. Mrs. Evelyn R. Singson         /             
27.  Mr.  Francisco H. Licuanan, III 
 

        /             
28.  Mr. Michael T. Toledo         /             
29. Ms. Lorna Perez Laurel         /             
30.  Ms. Lilia B. De Lima         /             
31. นายศุภเดช พูนพิพฒัน์          /            
32. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกลุ          /            
33. Mr. Mohamed Shahdy Anwar          /            
34. Mr. Chen Li Bin                      
35. Mr. Giovanni Angelini 
 

                     
36. Ms. Erica Chen Xia                      

14. 37. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา            X          
38. นายภราเดช  พยฆัวิเชียร             /          
39. ศาตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. โสภณ  
        เริงส าราญ 

           /          

40. ดร.พลสณัห์ โพธ์ิศรีทอง            /          
41. ดร.พิศาล สร้อยธุหร ่ า            /          
42. รองศาสตราจารย ์ดร. ฉลองศรี พิมล
สมพงศ ์

           /          
43. นางสาวอมัพา สุวรรณศรี             /          
44. รองศาสตราจารยทิ์พวรรณ พุ่มมณี            /          
45. รองศาสตราจารย ์ดร. รัชนีกร  
     โชติชยัสถิตย ์    

       
 

/ 
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 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ. ดุสิต 
เวิลด์วายด ์

บ. ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

บ. ดุสิต  
ไชน่า  

แคปปิตอล 

Dusit 
Overseas  
Co., Ltd 

 

      บมจ.  ดุสิต  
         ไทย 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
2.75% 
(Direct) 

 

Dusit Thani 
Philippines, 

Inc. 

DMS Property 
Investment  
Pvt. Ltd. 

 

บ. ดุสิต  
เอก็เซล
เลนซ์ 

วิทยาลยั 
ดุสิตธานี 

Dusit Saudi 
LLC 

บ. วิมาน
สุริยา 

บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

รีท 

บ. อาศยั 
โฮลด้ิงส์ 

 
LVM 

Holding  
Pte Ltd. 

 
บ. ดุสิต 
ฟู้ ดส์ 

 
บ.  
ดุสิต  
กูร์เมต ์

 
บ. เอบ็เพอคิวร์ 

เคเทอร่ิง 

 
บ. ดุสิต  

ฮอสปิตลัลิต้ี 
เซอร์วิสเซส 

 

 
99.99% 99.99% 100% 99.99% 99.99 % 99.99% 

    100.00% 
    (Indirect) 
 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

65.00% 
(Indirect) 

99.99% 
 

100% 
(Indirect) 

51.00% 
(Indirect) 

65.00% 99.99% 99.99% 
100% 

(Indirect) 
99.99% 90.00% 

(Indirect) 
51.00% 
(Indirect) 99.97% 

46. นางสาวเยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท ์            /          

47. นางจุไรรัตน์ แสงบุญน า            /          
48. นายอรรถเวทย ์พฤกษส์ถาพร            /          
49. นายเอกกมล  ประสพผลสุจริต / /  / / / /    /        /   
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นายอรรถพล วชัระไพโรจน์ 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วนั เดือน ปี เกดิ   24 พฤษภาคม 2512 
การศึกษา เศรษฐศาสตร์มหาบญัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชีบญัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรม โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน โดยสภาวชิาชีพบญัชี มาตรฐาน

การสอบบญัชี มาตรฐานการบญัชี ประมวลรัษฎากร และการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน COSO  

การถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 
ประสบการณ์ 
2559 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน   บมจ.ดุสิตธานี 
2555 – 2558 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
2552 – 2554 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน  บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
2547 – 2551 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี     ส านกังานทนายความ 
2544 – 2546 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน   บมจ. ยไูนเตด็ คอมมูนิเคชัน่ อินดสัตรี  
2542 – 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน    บจ. มรกต อินดสัตรี  
2539 – 2541 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน    บจ. นิวแมน  
2534 – 2538 ผูช่้วยผูส้อบบญัชีอาวโุส     ส านกังานสอบบญัชี เอินส์ท แอนด ์ยงั 
 
 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  
นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล 
ต าแหน่ง    เลขานุการบริษทั 
วนั เดือน ปี เกดิ    28 มกราคม 2508 
การศึกษา           ปริญญาโทสาขาการบริหารศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
              อกัษรศาสตร์บณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม        หลกัสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงัน้ี  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 1/2543)  
- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP 15/2549) 
- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT 1/2549) 
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- หลกัสูตร Understanding the fundamental of financial Statement (UFS 1/2549) 
- หลกัสูตร Improving the Quality of Financial  Reporting (QFR 2/2549) 

 
การถือหุ้นในบริษัท (%)         ไม่มี 
ประสบการณ์        
ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั    บมจ. ดุสิตธานี 
ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั รองประธานฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั บมจ.ดุสิตธานี 
2533– สิงหาคม 2559 ผูอ้  านวยการแผนกทะเบียนหุน้  บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 
ปี 2561 บริษทัมีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตาม

วิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งหมด ซ่ึงผลการประเมินปรากฎ
วา่มีมูลค่ามากกว่าราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัจึงไม่ตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 
คน เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบญัชี การเงิน และกฎหมาย มีคุณสมบติัเหมาะสมตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษาของบริษทั 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 14 คร้ัง ดงัน้ี                       การเขา้ร่วมประชุม /  
   การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ                14/14 
2. คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ                14/14 
3. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ กรรมการตรวจสอบ 

(วาระ 1 มกราคม – 10 สิงหาคม 2561) 
 8/10 

4.  คุณธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 
(วาระ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2561) 

 2/3 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระและ
ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยไม่ถูกจ ากัดขอบเขต 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี สรุป
สาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

การสอบทานรายงานทางการเงิน 
ไดส้อบทานขอ้มูลท่ีส าคญัของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจ าปี 2561 ของบริษทั ดุสิตธานี 

จ  ากดั (มหาชน)  และงบการเงินรวมของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดจ้ดัท าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย โดยสอบทานประเด็นส าคญั รายการพิเศษ และไดรั้บค าช้ีแจงจากผูส้อบบญัชี 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นท่ีพอใจวา่การจดัท ารายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม 
ไดรั้บการยืนยนัว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบติังาน มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และการแสดงความเห็น 
ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดี    

การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัย่อย รวมทั้งรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการ

ที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื ่อให้
มัน่ใจว่าเป็นรายการท่ีกระท าโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั สมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทาง
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ธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ
หน่วยงานก ากบัดูแล  

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการบริหาร
ความเส่ียง 

ได้สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมถึงการก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการบริหารความเส่ียง     ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในอย ่าง
สม ่าเสมอ ทั้งในด้านการเงินและบญัชี การด าเนินงาน การใชท้รัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน การ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ  รวมถึงความเห็นของผูส้อบบญัชี ซ่ึงใหค้วามเห็นสอดคลอ้งกนั
วา่ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั นอกจากนั้นบริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ผา่นเวบ็ไซตแ์ละอีเมล ์ 

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการก ากบัดูแลความเส่ียงตาม
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างเพียงพอเหมาะสม ส าหรับการบริหารความเส่ียง บริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงข้ึนเพื่อท าหน้าที่เฉพาะ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงและ
การติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ พบว่าผูบ้ริหารควรส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติัจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  

 ไดส้อบทานการปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ร่วมกับฝ่าย กฎหมายและ
ส านักงานเลขานุการบริษทัแล้ว เห็นว่าบริษทัได้มีการก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดต่างๆ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 
ได้สอบทานความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขอบเขต การปฏิบติังาน  และความเป็นอิสระ

ของงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามแผนกลยทุธ์ของบริษทั และแผนการตรวจสอบประจ าปีของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในปีจ านวนบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และการพฒันาบุคลากร 
ติดตามความคืบหน้าการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติั ตลอดจนให้ค าแนะน าใน
การปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท างานมากยิ่งข้ึน รวมทั้งได้ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของหวัหนา้ส านกังานการตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ 
แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
ไดป้ระเมินการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผา่นมาเป็นที่น่าพอใจ และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ

และสอบทานคุณสมบตัิของผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ หรือนางสาวชนารัตน์ จนัทร์
หวา หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก หรือนางสาวปัทมาวรรณ วฒันกุล จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภู มิไชย 
สอบบญัชี จ  ากดั  คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย ่อย ซ่ึ งนางสาววรรณาพร  
จงพีรเดชานนท์ ได้ปฏิบตัิหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี และเสนอค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษทั  
เป็นเงิน 1,625,000 บาท และบริษทัย่อย เป็นเงิน 5,486,280 บาท รวมเป็นค่าสอบทั้งส้ิน 7,111,280 บาท 

จากการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การพิจารณารายงานต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ใจว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อย มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่ือมัน่ได้ว่า
รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ได้จดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญั   

 
 
 

   (ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี) 
               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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         แบบยนืยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2561 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ในประเทศ 

รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี  
1 บมจ. ดุสิตธานี นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 1,625,000  บาท 
2 บมจ. ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 841,000  บาท 
3 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์  นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 120,000  บาท 
4 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 190,000  บาท 
5 บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 180,000 บาท 
6 บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา   695,000  บาท 
7 บ. ดุสิต ไชน่าแคปปิตอล นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 130,000  บาท 
8 บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์  นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 125,000 บาท 
9 บ. วิมานสุริยา นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 150,000 บาท 
10 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 250,000 บาท 
11 ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์    

 และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 700,000 บาท 
12 บ. อาศยั โฮลด้ิงส์ นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 80,000 บาท 
13 บ. ดุสิต ฟู้ ด นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 80,000 บาท 
14 บ. ดุสิต กร์ูเมต ์ นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา    80,000  บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ 5,246,000  บาท 

 
 



                                          เอกสารแนบ 6 

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)                                                      277 

 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ในต่างประเทศ 
 
รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี  

1 Dusit Thani Philippines, Inc. R.G. Manabat & Co., Makati City, 
Philippines 

 
800,000  

 
Peso 

2 Dusit Hospitality Education 
Philippines, Inc. 

R.G. Manabat & Co., Makati City, 
Philippines 

 
250,000 

 
Peso 

3 DMS Property Investment Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of Maldives  
11,225  

 
USD 

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

KPMG Huazhen (Special General 
Partnership), Shanghai, People’s 
Republic of China 

 
 

276,500  

 
 

RMB 
 
ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

 
รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการ
อืน่  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
    ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 
ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 DMS Property 
Investment Pvt. Ltd. 

- ค่าท่ีปรึกษาการ
น าส่งภาษี และ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ 
- ค่าท่ีปรึกษาทาง
บญัชีส าหรับโครงการ
ใหม่ 

KPMG, Male, 
Republic of Maldives 
 

 
 

KPMG, Male, 
Republic of Maldives 

2,450 USD 
 
 
 

4,700 USD 

7,200 USD 
 
 
 
- 
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการให้บริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัย่อย
จ่ายให้ขา้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และ
ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั ท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ         
          
เม่ือปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว  ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดง
ค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให้ขา้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้น  

 
  

                                                                                     ลงช่ือ   
                                                                                           (นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
                                                                                          ผูส้อบบญัชีของ บมจ. ดุสิตธานี 
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