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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “ดุสิต”) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหนึ่ งในผูป้ ระกอบธุ รกิจ
โรงแรมชั้นนาของไทยที่มีเอกลักษณ์การให้บริ การแบบไทยในระดับมาตรฐานสากล โดยมีบริ ษทั ในกลุ่มที่ดาเนิน
ธุ รกิจหลัก เช่น ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจการศึกษา ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุ รกิจอาหาร ซึ่ งดาเนิ นการภายใต้กลุ่ม
บริ ษ ัทย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม ที่ เรี ยกรวมว่า ดุ สิ ต อิ นเตอร์ เนชั่นแนล มี ประสบการณ์ ในธุ รกิ จโรงแรมมา 70 ปี
กลุ่มบริ ษทั เริ่ มประกอบธุ รกิจตั้งแต่ปี 2492 โดยมีท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย เป็ นผูก้ ่อตั้ง บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 และในปี 2536 บริ ษทั ได้แปรสภาพจากบริ ษทั จากัด เป็ น บริ ษทั มหาชน
จากัด โดยใช้ชื่อว่าบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และชื่ อภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้
ชื่ อย่อบริ ษทั ที่ ออกหลักทรั พย์ว่า DTC ปั จจุ บนั ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ คื อ กลุ่ มท่านผูห้ ญิ งชนัตถ์และผูเ้ กี่ ยวข้อง ถื อหุ ้น
รวมกันในสัดส่ วนร้ อยละ 49.94 โดยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เปลี่ ยนมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ ้นจากเดิ มหุ ้นละ 10
บาท เป็ น 1 บาท ส่ งผลให้จานวนหุ น้ สามัญที่ชาระแล้วของบริ ษทั เพิม่ ขึ้น จากเดิม 85 ล้านหุน้ เป็ น 850 ล้านหุน้
ดุสิตมีโรงแรมแห่ งแรกของกลุ่ม คือ โรงแรมปริ๊ นเซส ตั้งอยู่ที่ถนนเจริ ญกรุ ง กรุ งเทพฯ ต่อมาในปี 2513
บริ ษทั ได้เปิ ดดาเนิ นการโรงแรมห้าดาวในกรุ งเทพฯ ชื่ อ “ดุสิตธานี ” และได้เปิ ดโรงแรมต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดจน
รับบริ หารโรงแรมภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ดุสิตธานี ” และ“ดุสิต เดวาราณา” (แบรนด์ระดับ Luxury) “ดุสิตดีทู”
(แบรนด์ระดับ Midscale) “ดุ สิตปริ๊ นเซส” (แบรนด์ระดับ Economy) “ดุ สิต เรสซิ เด้นซ์” (แบรนด์ระดับ Branded
Residence) และ “ASAI HOTELS” (แบรนด์ระดับ Lifestyle/Boutique) โดยบริ ษทั อาศัย โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ในเครื อ
แผนภาพแสดง Dusit’s travelling lodging spectrum

ในวันที่ 5 มกราคม 2562 โรงแรมดุ สิ ตธานี กรุ งเทพฯ ได้ปิ ดให้บริ การเพื่ อที่ จะดาเนิ นโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม ร่ วมกับบริ ษทั เซ็ นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยโรงแรม อาคารที่พกั
อาศัย อาคารสานักงาน พื้นที่คา้ ปลีก และมุ่งเน้นในเรื่ องการมอบพื้นที่สีเขียวให้กบั โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการดุสิต
เซ็นทรัล พาร์ค
ในปี 2562 ดุสิตเปิ ดให้บริ การโรงแรมดุสิต สวีท ราชดาริ กรุ งเทพ ซึ่ งเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยูใ่ นซอย
มหาดเล็กหลวง 3 เพื่อรักษาฐานลูกค้าและแบรนด์ดุสิตให้คงอยู่ในตลาด ประกอบกับ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ให้กบั ลู กค้าในด้านต่างๆ จึงเกิ ดการให้บริ การดุสิต ออน ดีมานด์ ซึ่ งให้บริ การรับทาความสะอาด บริ การงานช่ าง
บริ การดูแลสวน และบริ การจัดเลี้ยงส่ วนตัว โดยเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดระดับบน (high end) เช่น โรงแรมระดับ 4 ถึง 5
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

1

แบบ 56-1

ดาว และที่พกั อาศัยระดับพรี เมียม เป็ นต้น และดุสิตอีเว้นท์ ซึ่งให้บริ การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ได้แก่ บุฟเฟ่ ต์ ค็อกเทล
โต๊ะจีน อาหารว่าง และอาหารกล่อง พร้อมกันนี้ เปิ ด “บ้านดุสิตธานี ” ร้านอาหารแบบ Stand alone แห่ งแรกของดุ สิต
ตั้งอยูใ่ นซอยศาลาแดง
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั มี โรงแรมภายใต้การบริ หารจัดการรวมทั้งสิ้ น 37 แห่ ง (8,363 ห้อง) สาหรั บธุ รกิ จ
บริ หารจัดการวิลล่าระดับหรู ภายใต้แบรนด์ Elite Havens ได้มีการเพิ่มจานวนวิลล่าภายใต้การบริ หารจัดการรวมเป็ น
270 แห่ง (1,117 ห้อง) ส่ งผลให้บริ ษทั มีจานวนห้องพักภายใต้การบริ หารจัดการรวมทั้งสิ้ น 9,480 ห้อง ครอบคลุม 14
ประเทศ
นอกจากการประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมแล้ว ผูก้ ่อตั้งยังให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของโรงแรมในกลุ่มและอุตสาหกรรมโรงแรมสอดคล้องกับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปั จจุบนั บริ ษทั มีประสบการณ์ในธุ รกิจการศึกษามากว่า 25 ปี โดยเริ่ มก่อตั้งโรงเรี ยนการ
โรงแรมดุสิตธานีข้ ึนในปี 2536 ต่อมาในปี 2539 ได้มีการยกสถานะเป็ น “วิทยาลัยดุสิตธานี” ซึ่งในปัจจุบนั เปิ ดสอน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท นอกจากนี้ ยังมีการร่ วมทุนในโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ
กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต และมีการวิจยั ค้นคว้าและพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนภายใต้ Dusit Thani Excellence
Center (DTEC)
อีกทั้ง บริ ษทั ขยายธุ รกิจไปยังธุ รกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยจัดตั้งบริ ษทั ดุสิต เรี ยล ฟู้ดส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ร่ วมทุ น ถื อหุ ้นโดยบริ ษทั ดุ สิต ฟู้ดส์ จากัด ร้ อยละ 51 และบริ ษทั เรี ยล ฟู้ดส์ พีทีวาย แอลทีดี ถื อหุ ้นร้ อยละ 49
เพื่อประกอบธุ รกิจร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ
นอกจากธุ รกิ จโรงแรม ธุ รกิ จอาหาร และธุ รกิ จอื่ นๆ แล้ว ยังได้ลงทุ นในธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
โดยลงทุนร่ วมกับ บมจ. ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี (“ออริ จิ้น”) เพื่อจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุน บริ ษทั ดิ ออริ จิ้น ดุสิต จากัด โดย
ดุสิตถือหุ ้นร้อยละ 49.00 และออริ จิ้นถือหุ ้นร้อยละ 51.00 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ ตัน ศรี ราชา
บาย ออริ จิน้ แอนด์ ดุสิต จังหวัดชลบุรี ซึ่ งมีมูลค่าโครงการ 1,396 ล้านบาท
1.1

นโยบายในการดาเนินงานของบริษัทในภาพรวม
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 7/2559 วันที่ 29 กันยายน 2559 มีมติอนุ มตั ิวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ
ค่านิยมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุ รกิจใหม่ของกลุ่มบริ ษทั โดยเริ่ มใช้ต้ งั แต่ตน้ ปี 2560 ดังนี้
 วิสัยทัศน์
“ภูมิใจในความเป็ นไทย มอบบริ การจากใจอันงดงาม สร้างความประทับใจทัว่ โลก”
 พันธกิจ
“สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย...ตลอดเวลา”
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 คุณค่ าหลักของดุสิต
“เราใส่ ใจ” กับทุกคน
“เราเต็มที่” กับทุกสิ่ ง
“เราทาได้” ทุกทุกอย่าง
 เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ได้วางแผนกลยุทธ์ระยะยาว 9 ปี (ปี 2559 - 2568) เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีกลยุทธ์การดาเนิน
ธุ รกิจ ดังนี้
1. การสร้ างความสมดุลของรายได้ (Balance) เพื่อเพิ่มสัดส่ วนของธุ รกิ จในต่างประเทศเป็ นร้ อยละ 50
ขณะเดียวกันจะสร้างสมดุลการพัฒนาธุ รกิ จระหว่างการลงทุนสร้างโรงแรมเอง (Capital investment)
กับรับจ้างบริ หาร (Asset light) เพื่อลดเงินลงทุนและเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
2. การเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุ รกิจเพื่อกระจายความเสี่ ยง (Diversify) โดยตั้งเป้ ารายได้จาก
การลงทุนในธุ รกิจอื่นๆ ในสัดส่ วนร้อยละ 10 ของรายได้รวม
3. การขยายการเติบโตของธุรกิจ (Expand) โดยขยายจานวนห้องพักเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็ น 14,000 ห้อง
ภายในปี 2564
ด้วยเป้ าหมายดังกล่ าว ปี 2559 - 2561 จึ งเป็ นช่ วงที่ มี ความส าคัญมากที่ สุ ด เป็ นช่ วงเวลาที่ บริ ษ ัทให้
ความสาคัญกับ “การเสริ มสร้างรากฐานของบริ ษทั ให้แข็งแกร่ ง” (Strengthening Foundations) เป็ นช่วงเวลาในการวาง
ทิศทางและกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่
ขององค์กร โดยให้ความสาคัญกับการสร้างรากฐาน 5 ประการ ได้แก่
1. บุคลากร (People) เน้นในเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร กาหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่มองไปข้างหน้า
ตลอดจนกาหนดพันธกิจและค่านิ ยมองค์กรให้ชดั เจน บริ ษทั ได้ลงทุนด้านการฝึ กอบรมให้พนักงานเข้าใจในเรื่ อง
ของวิ สั ยทัศน์ พันธกิ จ และค่ านิ ยมองค์กรใหม่ เพื่ อให้ พนักงานสามารถปฏิ บ ัติ งานตามมาตรฐานของดุ สิ ต
อิ นเตอร์ เนชั่นแนล เพื่อสร้ างความโดดเด่ นและความแตกต่างให้แก่ แบรนด์ของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาเสริ มทีมเพื่อเตรี ยมความพร้อม
สาหรับการเติบโตและการสร้างความหลากหลายของธุ รกิจที่กาลังจะเกิดขึ้น
2. กระบวนการท างาน (Process) ต้องมี ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการปรั บปรุ งขั้นตอนการท างานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยการปรับปรุ งกระบวนการทางานนี้ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างธุ รกิจ
เพื่อการเติบโตในระยะยาว นาร่ องโดยการปรับโครงสร้างธุ รกิจการศึกษา ซึ่ งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการปรับโครงสร้าง
กลุ่มธุ รกิจ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ปี เริ่ มจากการปรับเปลี่ยนแบรนด์ (Rebranding) ในปี 2560 โดยปรับโลโก้
เพื่อสะท้อนถึงความทันสมัยและเอกภาพของกลุ่มธุ รกิจการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงสร้างธุ รกิจการศึกษา
ในประเทศไทยให้เหมาะสมกับความต้องการในอุ ตสาหกรรม การจัดท าหลักสู ตรการเรี ยนการสอนผ่านทาง
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Learning) และให้ความสาคัญในการร่ วมมือกับธุ รกิ จโรงแรมภายในกลุ่มเพื่อต่อยอดธุ รกิ จ
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สาหรับระยะยาวบริ ษทั มีแผนที่จะหาพันธมิตรทางธุ รกิจในต่างประเทศ เพื่อร่ วมกันพัฒนาหลักสู ตรและขยายธุ รกิจ
การศึกษาให้เติบโตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ทรั พย์ สิน (Properties) เนื่ องจากทรัพย์สินของโรงแรมจะทยอยเก่าเป็ นไปตามกาลเวลาซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการทาธุ รกิจและผลกาไร บริ ษทั จึงจาเป็ นที่จะต้องลงทุนปรับปรุ งโรงแรมให้ใหม่และทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่ งขัน รวมถึ งการลงทุ นในสิ นทรั พย์ใหม่ เช่ น การพัฒนาโครงการอสั งหาริ มทรั พย์รู ปแบบผสม
(Mixed-Use Project) บนพื้ นที่ โรงแรมดุ สิ ตธานี กรุ งเทพฯ (บริ เวณหัวมุ มถนนสี ลมและถนนพระราม 4) หรื อ
การจาหน่ายทรัพย์สินที่ให้อตั ราผลตอบแทนต่าเพื่อลงทุนในสิ นทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
4. เทคโนโลยี (Technology) เป็ นรากฐานที่สาคัญอย่างมากในการทาธุ รกิจยุคปั จจุบนั โดยต้องนามาปรับ
ใช้กบั ธุ รกิจโรงแรมให้เหมาะสม เน้นในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพและแพลตฟอร์ มมาตรฐานเพื่อรองรับธุ รกิจที่จะเติบโต
ในอนาคต เป็ นเทคโนโลยีที่จะทาให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริ การที่โรงแรมอีก รวมทั้งการบริ หารจัดการข้อมูล (Big Data) ที่มีอยูเ่ พื่อสร้างความพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า
5. ความสามารถทางการเงิน (Financial Capability) เพื่อที่จะได้มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม มีความ
ยืดหยุ่นและมัน่ คงทางการเงิ นทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมุ่งสร้ างมู ลค่าให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น การแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (DTCPF) เป็ นกองทรัสต์อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดุสิตธานี (DREIT) ในช่วงปลายปี 2560 เป็ นหนึ่งของแผนการสร้างรากฐานของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั มีแหล่งเงินทุน
ในการพัฒนาและลงทุนด้านสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น
การเดิ นทางสู่ บทใหม่ของบริ ษทั ยังอยู่ในช่ วงเริ่ มต้น บริ ษทั ยังคงจาเป็ นต้องลงทุนในรากฐานสาคัญข้างต้นอย่าง
จริ งจังก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ ช่วงเวลาที่สอง คือ ปี 2562 - 2564 หรื อปี แห่ ง “การรับรู ้ศกั ยภาพในการเติบโต” (Realizing
Potential) ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่บริ ษทั เริ่ มการก่อสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม ภายใต้ชื่อโครงการ
ดุ สิต เซ็ นทรัล พาร์ ค การจัดโครงสร้ างทางการเงิ นด้วยการจัดโครงสร้ างทรัพย์สิน การปรับปรุ งคุ ณภาพพอร์ ต
ทรัพย์สินให้มีศกั ยภาพมากขึ้น ตลอดจนการบริ หารจัดการทรัพย์สินและเงินลงทุน ขณะเดียวกันก็มีการขยายจานวน
ห้องพักโรงแรมเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวซึ่ งเป็ นผลของการขยายธุ รกิจโรงแรมและธุ รกิจบริ หารจัดการวิลล่าระดับหรู ท้ งั ใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการหาโอกาสการขยายการบริ หารวิลล่าในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย เป็ นช่วงเวลาที่บริ ษทั
จะได้เห็ นความก้าวหน้าในการบูรณาการธุ รกิ จโรงแรมและธุ รกิ จการศึกษา (Education-hotel integration) การปรับ
โครงสร้ างกลุ่มธุ รกิ จการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการมากขึ้น อีกทั้งเป็ นช่ วงเวลาที่จะเห็ นการ
เติบโตของรายได้จากธุ รกิจอาหารซึ่ งเป็ นธุ รกิ จใหม่ที่บริ ษทั เริ่ มลงทุนตั้งแต่ปี 2561 ตามกลยุทธ์กระจายความเสี่ ยง
และการเติ บโตของธุ รกิ จ นอกจากนี้ ยังเป็ นช่ วงเวลาที่ บริ ษ ัทคาดว่าจะเริ่ มรั บรู ้ รายได้จากโครงการพัฒนา
คอนโดมิเนียมที่บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
สาหรับปี 2563 จะเป็ นปี แห่ งความท้าทายอย่างยิ่งสาหรั บบริ ษทั และธุ รกิ จการท่องเที่ยว นอกจากปั จจัย
ท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลก ความไม่แน่นอนที่เกิ ดจากนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริ กา ค่าเงินบาท
ที่ยงั คงแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ ยเงิ นสกุลอื่ นๆ ในภูมิภาคอาเซี ยนแล้ว การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
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(COVID-19) ส่ งผลกระทบต่ อธุ รกิ จท่ องเที่ ยว และอี กหลายธุ รกิ จที่ พ่ ึ งพิ งห่ วงโซ่ ธุ รกิ จ (Supply chain) จาก
ประเทศจี น ในเบื้ องต้นบริ ษ ทั คาดว่าน่ าจะเริ่ มเห็ นสั ญญาณการฟื้ นตัวของธุ รกิ จท่ องเที่ ยวในช่ วงปลายเดื อน
พฤษภาคมหรื อต้นเดื อนมิถุนายน ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องปรับแผนการตลาดของธุ รกิ จโรงแรม โดยจัดแคมเปญและ
โปรโมชัน่ มุ่งเน้นตลาดในประเทศมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เริ่ มโครงการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและการปรั บเปลี่ ยนกระบวนการทางานผ่านโครงการ Organizational Transformation โดยประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หารกลุ่ ม (Group CEO) เป็ นผู ้รั บ ผิ ดชอบหลั ก ในต าแหน่ ง Chief Transformation Officer และมี
Technology Transformation Leader และ Business Transformation Leader เป็ นแกนหลักในการปฏิ รู ปองค์กร เพื่ อ
มุ่งเน้น (1) การสร้างความเป็ นเลิศในธุ รกิจและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Disruption) (2) การเพิ่มมูลค่า
ในการให้บริ การกับลูกค้า และ (3) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์กรเพื่อความยัง่ ยืนผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความสาเร็ จและผลงาน (Performance based culture)
ปี 2565 - 2568 เป็ นช่ วงเวลาแห่ ง “การปลดล็ อคการสร้ างมู ลค่ า” (Unlock Value Creation) เมื่ อโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม ภายใต้ชื่อโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ ค เสร็ จสมบูรณ์ ท้ งั โครงการประมาณ
กลางปี 2567 บริ ษทั จะมีรายได้โดยจะทยอยรับรู ้รายได้จากโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ แห่งใหม่ ตามด้วยรายได้จาก
การขายอาคารที่พกั อาศัย และพื้นที่คา้ ปลีก นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคาดว่าจะสามารถรับรู ้รายได้จากการลงทุนในธุ รกิจ
ใหม่อื่นๆ ส่ งผลให้สัดส่ วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศมีความสมดุลมากขึ้นตามเป้ าหมายที่วางไว้
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญเกีย่ วกับอานาจในการควบคุมบริษัทในปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่มี
 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญเกีย่ วกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปี ทีผ่ ่ านมา
มกราคม
ยุติการให้บริ การโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ชัว่ คราว เพื่อปรับปรุ งและเตรี ยมพื้นที่
สร้างเป็ นโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
บริ ษทั ดุ สิต ฟู้ ดส์ จากัด (“ดุ สิต ฟู้ดส์ ”) เข้าซื้ อหุ ้นครั้ งแรกในบริ ษทั เอ็บเพอคิ วร์
เคเทอริ่ ง จากัด (“ECC”) ในสัดส่ วนร้ อยละ 51.00 ของหุ ้นทั้งหมด เพื่อให้บ ริ ก าร
อาหารและเครื่ องดื่ ม แก่ โรงเรี ย นนานาชาติ ใ นประเทศต่ า งๆในเอเชี ย ตะวัน ออก
เฉี ย งใต้ และเมื่ อ เดื อ นมกราคม 2563 ดุ สิ ต ฟู้ ด ส์ ซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม เติ ม อี ก ร้ อ ยละ 19
ทาให้ปัจจุบนั มีสัดส่ วนการถือหุน้ ใน ECC เป็ นร้อยละ 70.00 ตามสัญญาซื้ อขายหุ น้
เปิ ดให้บริ การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ รับทาความสะอาด บริ การงานช่าง และบริ การวาง
แผนการเปิ ดโรงแรม อย่างเป็ นทางการ โดยดุสิต อีเว้นท์ และดุสิต ออนดีมานด์ ใน
นามบริ ษทั ดุสิต ฮอสปิ ตัลลิต้ ี เซอร์ วสิ เซส จากัด
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พฤษภาคม
กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

เปิ ดให้บริ การโรงแรมดุสิต สวีท ราชดาริ กรุ งเทพ ตั้งอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง 3
เพื่อรักษาฐานลูกค้าและแบรนด์ดุสิตให้คงอยูใ่ นตลาดต่อไป
จัดตั้งบริ ษทั เกรซ มี จากัด ถือหุ ้นโดย บมจ. ดุสิตธานี (“ดุสิต” หรื อ “DTC”) ร้อยละ
99.99 เพื่อให้บริ การดูแลที่พกั และการอยูอ่ าศัยแบบครบวงจรในเชิ งไลฟ์ สไตล์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย บริ การทาความสะอาด บริ การซักรี ดซักแห้ง บริ การทาความสะอาด
และ บริ การกาจัดแมลง
จัดตั้งบริ ษทั ดุ สิต เรี ยล ฟู้ดส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุ น โดยดุ สิต ฟู้ดส์ ถื อหุ ้น
ร้ อยละ 51 และบริ ษทั เรี ยล ฟู้ดส์ พีทีวาย แอลทีดี ถื อหุ ้นร้ อยละ 49 เพื่อประกอบ
ธุ รกิจร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพแบบสะดวกซื้ อ ภายใต้ชื่อ “คา-วา-อิ”
จัดตั้งสองบริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จากัด (“DMI”) และ
บริ ษทั ดุ สิต มัลดี ฟส์ แมนเนจเม้นท์ จากัด (“DMM”) เพื่อรองรับการทาธุ รกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
เปิ ดให้ บ ริ การ Dusit Hospitality Management College ในกรุ งมะนิ ล า โดยเป็ น
วิทยาลัยในต่างประเทศสาขาแรกและยังเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีการบูรณาการกับ
โรงแรมดุสิตดีทู ฟอร์ท มะนิลา
ลงนามในสัญญาเช่ าระยะยาวกับบริ ษทั ไอแอมไชน่ าทาวน์ จากัด เพื่อพัฒนาและ
ด าเนิ น งานโครงการโรงแรม “อาศัย กรุ ง เทพฯ ไชน่ า ทาวน์ ” (ASAI Bangkok
Chinatown) สาหรับนักเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียล
เปิ ด “บ้านดุสิตธานี ” ร้านอาหารแบบ Stand alone แห่ งแรกของดุ สิต ตั้งอยู่ในซอย
ศาลาแดง กรุ งเทพฯ
ลงทุ นร่ วมกับ บมจ. ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี (“ออริ จิ้น”) ในบริ ษ ทั ร่ วมทุ น บริ ษ ทั
ดิ ออริ จิ้น ดุสิต จากัด โดยดุสิตถือหุ ้นร้อยละ 49.00 และออริ จิ้นถือหุ ้นร้อยละ 51.00
เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ ตัน ศรี ราชา บาย ออริ จิ้น แอนด์ ดุสิต
จังหวัดชลบุรี ซึ่ งมีมูลค่าโครงการ 1,396 ล้านบาท
จัดตั้งบริ ษทั ดุสิต เวิลด์ วายด์ มัลดีฟส์ จากัด ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ดุสิต เวิลด์ วายด์ จากัด
ร้อยละ 99.98 เพื่อรับบริ หารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์
DMS Property Investment Private Limited ได้ โ อนกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดซึ่ ง
รวมถึ งการโอนสิ ทธิ การเช่ าที่ ดิน และกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารและสิ่ งปลู กสร้ าง และ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ให้กบั DMI ต่อมา DMM
ได้เ ช่ า ช่ ว งและเช่ า ทรั พ ย์สิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น กิ จ การโรงแรมดุ สิ ต ธานี
มัลดีฟส์ และรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก DMI เพื่อดาเนิ นกิจการโรงแรม
ดุสิตธานี มัลดีฟส์
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พฤศจิกายน
ปี 2562

จัดตั้งบริ ษทั ดุสิตธานี รี ท จากัด ถือหุ ้นโดยทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) ร้อยละ 99.99 เพื่อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน DMI
เปิ ดให้บริ การ “น้ า สปา” สาขาที่ต้ งั นอกโรงแรม (Stand alone shop) ตั้งอยูโ่ ครงการ
สามย่านมิตรทาวน์ กรุ งเทพฯ
เปิ ดให้บริ การร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ “คา-วา-อิ” สาขาแรก ที่ เวอร์ จิน แอคทีฟ คลับ
วิสซ์ดอม 101
เปิ ดโรงแรมใหม่ท้ งั ในไทยและต่างประเทศรวม 9 แห่ง ดังนี้
ไทย - โรงแรมดุสิต สวีท ราชดาริ กรุ งเทพ
ฟิ ลิปปิ นส์ - โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา โรงแรมดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ ดาเวา และ
โรงแรมดุสิตธานี มัคตัน เซบู
จี น - โรงแรมดุ สิ ตธานี หวูจิน ฉางโจว โรงแรมดุ สิ ตธานี แซนเดิ ล วูด รี ส อร์ ท
กวางตุ ้ง ฮุ่ ย โจว และโรงแรมดุ สิ ต ธานี เวทแลนด์ ปาร์ ค รี ส อร์ ท เจี ย งซู
หนานจิง
กาตาร์ - โรงแรมดุสิต โฮเทล โดฮา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เรสซิ เด้นซ์ ดูไบ มารี น่า

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถื อหุ้ น การจั ดการ หรื อการประกอบธุ รกิจ หรื อเหตุ การณ์ สาคั ญอื่ น
ในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา
กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 บมจ. อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์ ซื้ อหุ ้น DTC จาก
บมจ.เซ็ น ทรั ล พัฒ นา (“CPN”) จ านวน 42,500,000 หุ ้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5 ของ
จ านวนหุ ้น สามัญ ที่ อ อกและช าระแล้ว ท าให้โ ครงสร้ า งการถื อ หุ ้น ใน DTC
เปลี่ ย นแปลง ในสั ดส่ วนการถื อหุ ้นของ บมจ. เซ็ นทรั ล พัฒนา ลดลงมาอยู่ที่
ร้อยละ 17.58
มิถุนายน 2562 ขายหุ ้นในส่ วนที่ เหลื อทั้งหมด (ร้ อยละ 14) ในบริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี
แมนเนจเม้นท์ จากัด ให้แก่ CPN ตามเงื่อนไขสัญญาการร่ วมลงทุน
พฤศจิกายน
บริ ษั ท เข้ า ซื้ อหุ ้ น เพิ่ ม จาก Colours International Co., Ltd. ร้ อ ยละ 51 ท าให้
2562
สั ดส่ วนการถื อหุ ้นใน Dusit Colours Co., Ltd. เพิ่ ม ขึ้ นจากเดิ ม ร้ อยละ 49 เป็ น
ร้ อ ยละ 100 เมื่ อ วัน ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2562 ต่ อ มาในวัน ที่ 6 มกราคม 2563
บริ ษทั ย่อยนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น D& J Co., Ltd.
ธันวาคม 2562 บริ ษ ัท ดุ สิ ต ฟู้ ด ส์ จ ากัด ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ ้ น เพื่ อ ขายหุ ้ น ในบมจ. เอ็ น อาร์
อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จานวน 204,047,175 หุ ้นของบริ ษทั ร่ วมนี้ คิดเป็ นร้อยละ
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75 ของยอดเงินเข้าลงทุน ทาให้โครงสร้างการถือหุ ้นเปลี่ยนแปลง ลดลงมาอยูท่ ี่
ร้อยละ 6.38
บริ ษทั ขายหุ ้นในบริ ษทั เลอ กอร์ ดองเบลอ ดุ สิต จากัด (“LCBD”) ให้แก่บริ ษทั
ดุ สิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (“DTP”) จานวน 199,998 หุ ้น หรื อร้อยละ 49.99
ในราคามูลค่าทางบัญชีหุน้ ละ 325.05 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 65.01 ล้านบาท
พฤษภาคม 2561 CPN เข้า ถื อหุ ้นของบมจ. ดุ สิ ตธานี เมื่ อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็ นจ านวน
194,926,920 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 22.93 ของจานวนหุ ้นสามัญที่ ออกและชาระ
แล้ว โดย CPN ไม่มีวตั ถุ ประสงค์ในการเข้ามี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานของ
บริ ษทั ประกอบกับ CPN ไม่ได้ส่งตัวแทนมาเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั จึงไม่เป็ นเหตุที่จะทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการล่วงรู ้
ข้อมูลของบริ ษทั
กรกฎาคม 2560 บริ ษทั วิมานสุ ริยา จากัด บริ ษทั สวนลุ ม พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด บริ ษทั พระราม 4
เดเวลอปเม้นท์ จากัด และบริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์ จากัด
ได้ดาเนินการเปลี่ยนสัดส่ วนการถือหุ น้ ดังนี้
- ลดสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั วิมานสุ ริยา จากัด จากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ
65 โดยขายให้แก่ CPN ตามเงื่อนไขสัญญาการร่ วมลงทุน
- ลดสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท สวนลุ ม พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จ ากัด จากร้ อ ยละ
100 เป็ นร้ อ ยละ 37 โดยขายให้ แก่ CPN ตามเงื่ อ นไขสั ญ ญาการร่ วมลงทุ น
อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริ ษทั ได้โอนหุ ้นในบริ ษ ทั สวนลุ ม พร็ อพเพอร์ ต้ ี
จากัด ให้กบั CPN จานวนร้อยละ 15 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทาให้สัดส่ วน
การถือหุ น้ อยูท่ ี่ร้อยละ 22 ตามเงื่อนไขสัญญาการร่ วมลงทุน
- ลดสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จากัด จากร้ อยละ
100 เป็ นร้อยละ 10 โดยขายให้แก่ CPN ตามเงื่อนไขสัญญาการร่ วมลงทุน
- ลดสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์ จากัด
จากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 25 ในปี 2560 และลดสัดส่ วนเป็ นร้ อยละ 14 ในปี
2561โดยขายให้แก่ CPN ตามเงื่อนไขสัญญาการร่ วมลงทุน
 รางวัลทีด่ ุสิต อินเตอร์ เนชั่ นแนล ได้ รับในปี 2562
ดุสิต อินเตอร์ เนชั่ นแนล
 รางวัลคณะกรรมการแห่ งปี 2561 เหรี ยญเงิน (Board of The Year Award 2018 - Silver) ประเภทกลุ่ม
บริ ษ ทั จดทะเบี ยนที่ มี มู ลค่ าทางการตลาดน้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ในงาน IOD National Director
Conference 2019 จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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 ดุสิตได้รับการประเมินผลสารวจการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนไทยประจาปี 2562 อยูใ่ น
ระดับ “ดีเลิศ”
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
 ประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยองค์การมาตรฐานสากล (ISO14001)
 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสถานที่จดั งานในประเทศไทย ประจาปี 2562
 รางวัลจากงาน Haute Grandeur Global Awards Winner 2019
- ประเภทสถานที่จดั งานที่ดีที่สุดในเอเชีย
- ประเภทโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่สุดในประเทศไทย
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
 ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริ การยอดเยีย่ ม โดย Trip Advisor
 ประกาศนี ยบัตรรั บรองมาตรฐานการบริ หารการจัดงานอย่างยัง่ ยืน โดยองค์การมาตรฐานสากล
(ISO20121)
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
 ประกาศนียบัตรการบริ การยอดเยีย่ ม โดย Trip Advisor
โรงแรมดุสิตธานี กวม
 รางวัล “Loved by Guests” โดย Award-Hotels.com
 ประกาศนียบัตรการบริ การยอดเยีย่ ม โดย Trip Advisor
 ประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานการคุณภาพ โดยองค์การมาตรฐานสากล (ISO9001)
 1 ใน 25 โรงแรมที่ดีที่สุดสาหรับครอบครัว ได้รับการลงคะแนนจากผูใ้ ช้บริ การ Trip Advisor
โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี
 รางวัล Time Out Abu Dhabi Dining Awards ประเภท ร้านอาหารอินเดียที่ดีที่สุดในอาบูดาบี
 รางวัล Fact Spa Award ประเภทสปายอดเยีย่ ม – น้ าสปา
 รางวัล Fact awards ประเภทร้านอาหารไทยที่ดีที่สุด - ห้องอาหารเบญจรงค์
โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร
 ประกาศนี ยบัตรรั บรองมาตรฐานการบริ หารการจัดงานอย่างยัง่ ยืน โดยองค์การมาตรฐานสากล
(ISO20121)
 รางวัลห้องอาหารไทยที่ดีที่สุด จาก Luxury Lifestyle Awards 2019
 รางวัลสุ ดยอดสปาในแอฟริ กา จาก World Luxury Spa Awards 2019
โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา
 รางวัลโรงแรมที่มีการออกแบบภายในดีที่สุด จากงาน Philippine Property Awards 2019 โดย Property
Guru
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

โรงแรมดุสิตธานี เรสซิเด้ นซ์ ดาเวา
 รางวัลคอนโดมิเนียมที่ดีที่สุดในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ปี 2562 โดย Property Guru
 รางวัลคอนโดมิเนียมที่หรู ที่สุดในดาเวา ปี 2562 โดย โดย Property Guru
โรงแรมดุสิต ฟูดู แอนด์ รีสอร์ ท
 รางวัล Grand Hotels Media ประเภทโรงแรมยอดนิยมแห่งปี
 รางวัล China Hotel Starlight Award ประเภท Best International hotel management groups of China
โรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ ท ซู โจว
 รางวัล ‘Most Anticipated Hotel of the Year in Greater China’ โดย Premium Traveler CPT Approved 2019
to 2020
 รางวัล ‘Most Anticipated Newly Open Hotel Award of the Year’ โดย Phoenix New Media Annual Impact
Hotel Selection 2019
 รางวัล WOW Travel ‘Most Anticipated New Hotel Nearby’ Award โดย Shanghai WOW
 รางวัล ‘The Most Anticipated Wellness Resort of the Year’ จากงาน The 13th Grand Hotels Media Award
Ceremony 2019

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1
หมายเหตุ

/1
/2
/3
/4
/5
/6

บมจ. ดุสิตธานี (DTC) จะทยอยขายหุ้นให้บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) โดยสัดส่ วนการถือหุ ้นสุ ดท้ายระหว่าง DTC และ CPN
จะเป็ นร้อยละ 60 : 40
DTC จะทยอยขายหุ้นให้ CPN โดยสัดส่ วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่าง DTC และ CPN จะเป็ นร้อยละ 15 : 85
DTC เข้าซื้อหุ้น D&J Co., Ltd. เพิม่ ร้อยละ 51 จาก Colours International Co., Ltd. ทาให้สดั ส่ วนการถือหุ ้นใน D&J Co., Ltd.
(เดิมชื่อ Dusit Colours Co., Ltd.) เป็ นร้อยละ 100 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
บ. ดุสิต ฟู้ดส์ ลงทุนใน บ. เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง เพิ่มเติมอีกร้อยละ 19 ในเดือนมกราคม 2563 ตามสัญญาการซื้อขายหุ ้น
บ. เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง ลงทุนใน เดอะ เคเทอเรอร์ ส จอยท์ สต็อค คอมพานี ครั้งแรกในเดื อนมกราคม 2563 ร้อยละ 51 และจะทยอย
ซื้ อหุ ้นครั้งที่สอง และครั้งที่สามในเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 19 และ เดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 30 ตามลาดับ
Dusit Thani Philippines, Inc. (“DTPI”) ขายหุ้นใน Dusit Hospitality Education Philippines Inc. (“DHMC”) จานวน 3,599,997
หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 40.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ DHMC ให้แก่ Fine Properties, Inc.ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ในเดือนมีนาคม 2563

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุ รกิ จหลักของ บมจ. ดุ สิ ตธานี คื อ ธุ รกิ จโรงแรม การรั บจ้างบริ หารโรงแรม และการให้สิทธิ ในการ
ดาเนินการภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ดุสิตธานี ” (Licensing) และธุ รกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ธุ รกิจการศึกษา
ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุ รกิจอาหาร และธุ รกิจอื่นๆ ดังนี้
บริษัท
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม รับจ้ างบริหารโรงแรม และธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกับโรงแรม
บมจ. ดุสิตธานี
- เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าส าหรั บโรงแรม ได้แก่ “ดุ สิ ตธานี ”
“ดุสิตเดวาราณา” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตปริ๊ นเซส” “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” และ
“ASAI HOTELS”
- เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าสาหรั บสปา ได้แก่ “เทวารัณย์ สปา”
“น้ า สปา” “DVN Spa” “d v n urban” และ “dvn”
- เป็ นเจ้าของและบริ หารโรงแรม ได้แก่ ดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ* และ
ดุสิตธานี พัทยา
- รั บจ้างบริ หารโรงแรมภายใต้บริ ษทั ย่อย 5 แห่ ง เป็ นโรงแรมภายใต้
บ.ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 3 แห่ ง ได้แก่ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู
เชี ย งใหม่ และดุ สิ ตธานี หั วหิ น และภายใต้ บมจ.ดุ สิ ต ไทย
พร็ อพเพอร์ ต้ ี ส์ 2 แห่ ง ได้ แก่ ดุ สิ ตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ และ
ดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่
- ปั จจุบนั บมจ. ดุสิตธานี รับจ้างบริ หารโรงแรมในประเทศไทย ได้แก่
ดุสิตดีทู เขาใหญ่ ดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบี่

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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บริษัท

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
- ให้ใช้ชื่ อเครื่ องหมายการค้าและชื่ อทางการค้าแก่ โรงแรม ได้แก่
ดุ สิ ตธานี กระบี่ บี ช รี สอร์ ท ดุ สิ ต ปริ๊ นเซส มู นไรส์ บี ช รี สอร์ ท
ฟู้โกว๊ก เวียดนาม
หมายเหตุ *อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งครั้งใหญ่

Dusit Thani Philippines, Inc.

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์

Dusit Overseas Co., Ltd.

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

DMS Property Investment Private
Limited

Dusit USA Management Inc.

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

- เป็ นเจ้าของโรงแรมดุ สิ ตธานี มะนิ ลา ในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ซึ่ ง
บริ หารงานโดย บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
- รั บ จ้ า งบริ หารโรงแรมได้ แก่ ดุ สิ ตธานี มัค ตัน เซบู ดุ สิ ตธานี
เรสซิเด้นซ์ ดาเวา ดุสิตดีทู ดาเวา ดุสิตธานี ลูบิ แพลนเทชัน่ รี สอร์ ท
- เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้า “รอยัลปริ๊ นเซส”
- เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
- เป็ นเจ้าของโรงแรมดุ สิ ตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ ดุ สิ ตปริ๊ นเซส ศรี
นคริ นทร์
- ให้ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้าแก่โรงแรม 2 แห่ง ได้แก่
ปทุมวัน ปริ๊ นเซส และรอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง
- รั บจ้างบริ หารโรงแรมที่ เปิ ดแล้ว ในต่ างประเทศ 6 แห่ งได้ แ ก่
ดุสิตธานี อาบูดาบี ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร ดุสิตดีทู
ไนโรบี ดุสิตดีทู ทิมพู ภูฏาน และดุสิต โดฮา
- ให้ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้าและชื่ อการค้าแก่ โรงแรม ได้แก่ ดุ สิตดี ทู
เคนซ์ ดูไบ และดุสิตปริ๊ นเซส เรสซิ เด้นซ์ ดูไบ มารี น่า
- เป็ นนิ ติ บุ คคลเฉพาะกิ จที่ จ ัดตั้งขึ้ นเพื่ อประกอบกิ จการโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ และดุสิตธานี หัวหิ น เพื่อ
รองรั บการบริ หารจัดการทรั พย์สิ นของทรั สต์เพื่ อการลงทุ นใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (“DREIT”)
- เป็ นเจ้าของโรงแรมดุ สิ ตธานี มัลดี ฟส์ ซึ่ งบริ หารงานโดย DMS
Property Investment Private Limited ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562 และได้
โอนกิ จการที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดซึ่ งรวมถึ งการโอนสิ ทธิ การเช่ าที่ ดิน
และกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ให้กบั บ. ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
- เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นที่มลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
รับจ้างบริ หารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริ กา ปัจจุบนั รับจ้างบริ หาร
โรงแรมดุสิตธานี กวม
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บริษัท
Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd.

-

Dusit Saudi LLC

-

บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์

-

-

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
รับจ้างบริ หารโรงแรมที่เปิ ดแล้วในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว ดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟิ่ ง ฉางโจว ดุสิตธานี
ตงไถ่ เจี ย งซู ดุ สิ ต เดวาราณา ฮอท สปริ ง แอนด์ สปา ฉงฮั่ว
กวางโจว เฮอริ เทจ วิลล่า โจวจวง เมเนจ บาย ดุสิต และดุสิตดีทู
โซไซตี้ ฮิล เทียนจิน
กิ จการร่ วมทุ นระหว่าง Dusit Overseas Company Limited และ
Dyar Hotels and Resorts Limited เพื่อดาเนินธุ รกิจรับจ้างบริ หาร
โรงแรมในประเทศซาอุ ดี อาระเบี ย เขตตะวันออกกลาง และ
เขตแอฟริ กาเหนือ
เป็ นส านักงานปฏิ บ ัติ การภู มิ ภาค ให้ บริ การบริ หารโรงแรมแก่
วิสาหกิจในต่างประเทศ เช่น ดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมภายใต้การ
บริ หารของ Dusit Overseas Co., Ltd.
ให้บริ การด้านการตลาดทั้งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศสาหรั บ
วิสาหกิจในเครื อ
รับบริ หารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์
เช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นกิจการโรงแรม
ดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ และรั บโอนสิ ทธิ และหน้า ที่ ที่ เกี่ ย วข้อ งจาก
บ. ดุ สิ ต มัล ดี ฟ ส์ อิ น เวสเม้น ท์ เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การโรงแรม
ดุสิตธานี มัลดีฟส์
ถือหุน้ ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
ลงทุนในบริ ษทั ต่างๆ

บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์ มัลดีฟส์
บ. ดุสิต มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์

-

บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์

-

D & J Co., Ltd.
(เดิมชื่อ Dusit Colours Co., Ltd.)

- ให้บริ การด้านการจัดการและรับปรึ กษาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
โรงแรม เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ อสังหาริ มทรัพย์ ร้านอาหาร สปา
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรู ปแบบการเช่า แฟรนไชส์ และ/หรื อ เป็ น
เจ้าของบางส่ วนในประเทศญี่ปุ่น
- ให้บริ การโรงแรม รับจ้างบริ หาร และลงทุนในบริ ษทั อื่น
- ประกอบธุ รกิ จลงทุ นในบริ ษทั อื่ น โดยลงทุ นในธุ รกิ จหลัก ได้แก่
การดาเนิ นการจอง และบริ หารจัดการวิลล่าระดับหรู ในประเทศต่างๆ
รวมถึงประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Elite Havens
- ประกอบธุ รกิจสถานสุ ขภาพ (บริ การสปา)

บ. อาศัย โฮลดิ้งส์
LVM Holding Pte. Ltd.

บ. เทวารัณย์ สปา
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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บริษัท
บ. ดุสิต ฮอสปิ ตัลลิต้ ี เซอร์ วสิ เซส

บ. เกรซมี

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
- เพื่อรองรับโครงการงานบริ การต่างๆ เช่ น ธุ รกิ จจัดเลี้ ยงนอกสถานที่
บริ การรั บท าความสะอาด ธุ รกิ จร้ านอาหาร และธุ รกิ จบริ การวาง
แผนการเปิ ดโรงแรม (pre-opening)
- ให้ บ ริ การดู แ ลที่ พ ัก และการอยู่ อ าศัย แบบครบวงจรในเชิ ง
ไลฟ์ สไตล์ ซึ่ งประกอบด้วย บริ การทาความสะอาด บริ การซักรี ด
ซักแห้ง และบริ การกาจัดแมลง
ธุรกิจการศึกษา
- สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยด้านการบริ หารและการจัดการโรงแรม
- โรงเรี ยนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรั่งเศส
- ประกอบธุ รกิ จการศึกษาด้านการบริ หารและการจัดการโรงแรมใน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

วิทยาลัยดุสิตธานี
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
Dusit Hospitality Management
College (DHMC) ภายใต้ Dusit
Hospitality Education Philippines Inc.
บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์
- ประกอบธุ รกิจให้เช่าทรัพย์สิน
ธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บ. วิมานสุ ริยา
- พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ - โรงแรม อาคารที่พกั อาศัยและโครงสร้ าง
อาคารศูนย์การค้า ภายใต้โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ ค (Dusit Central
Park)
บ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ ต้ ี
- พัฒนาโครงการศูนย์การค้า ภายใต้โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์
- ให้เช่ าช่ วงที่ดินแก่ บ. ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเมนท์ ซึ่ งเป็ น
ผูพ้ ฒั นาโครงการอาคารสานักงานภายใต้โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
บ. ดิ ออริ จิ้น ดุสิต
- พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ ตัน ศรี ราชา บาย ออริ จิ้น
แอนด์ ดุสิต จังหวัดชลบุรี
ธุรกิจอาหาร
บ. ดุสิต ฟู้ดส์
- ลงทุนในบริ ษทั อื่น
บ. ดุสิต กูร์เมต์
- ทาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ดุสิต
บ. เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง
- ให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม (Catering) แก่โรงเรี ยนนานาชาติ
เดอะ เคเทอเรอร์ส จอยท์ สต็อค
- ให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม (Catering) ที่ประเทศเวียดนาม
คอมพานี

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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บริษัท
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
(จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562)
บ. ดุสิต เรี ยล ฟู้ดส์
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ รี ท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดุสิตธานี (DREIT)

บ. ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์
บ. ดุสิตธานี รี ท

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
- ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุ งรสอาหาร อาหารสาเร็ จรู ป เครื่ องปรุ ง
สาหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติ และอาหารโปรตีนจากพืช
(Plant-Based Protein)
- ประกอบธุ รกิจร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดุสิตธานี
- ลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ รวมทั้ง
สิ ทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั อสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรม
และอสังหาริ มทรั พย์ประเภทอื่ นๆ ที่ มีความเกี่ ยวข้องหรื อส่ งเสริ ม
ประโยชน์กบั อสังหาริ มทรั พย์ประเภทโรงแรม (แปลงสภาพมาจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิตธานี หรื อ DTCPF
ในช่วงปลายปี 2560)
- เป็ นเจ้าของโรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภู เก็ต และดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่
และเป็ นเจ้าของสิ ทธิ การเช่าที่โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิ นและ ดุสิตธานี
มัลดีฟส์
- เป็ นเจ้าของโรงแรมดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ และรองรับการทาธุ รกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
- ถือหุน้ ใน บ. ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้
 แยกตามสายผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้และโครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั ทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ย่อยในระยะ 3 ปี ซึ่ งได้ตดั รายการระหว่างกันแล้วสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: พันบาท)
ผลิตภัณฑ์ /
ดาเนินการโดย
บริการ
1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม
1.1 รายได้
1. บมจ. ดุสิตธานี
จากธุรกิจ
2. Dusit Thani Philippines, Inc.
โรงแรมที่
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
ลงทุนเอง
4. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
5. DMS Property Investment Pvt. Ltd.
6. Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.
รวมรายได้ จากธุรกิจโรงแรม
1.2 รายได้
1. บมจ. ดุสิตธานี
จากธุรกิจ
2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
รับจ้างบริ หาร 3. Dusit Overseas Co., Ltd.
4. Dusit USA Management Inc.
5. บ.ดุสิต เวิลด์ วายด์
6. ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย(1)
รวมรายได้ จากบริการรับจ้ างบริหารโรงแรม
รวมรายได้ จากธุรกิจโรงแรม
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ร้ อยละ
ของการถือหุ้น
100.00
88.00
86.79
99.99
56.41
99.99
100.00
86.79
99.99
100.00
99.99
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ปี 2560
รายได้
ร้ อยละ

ปี 2561
รายได้
ร้ อยละ

รายได้

1,491,422
691,553
432,966
1,005,172
761,170
4,382,283
71,258
2,636
79,052
66,443
5,414
(16,970)
207,833
4,590,116

1,437,055
691,172
358,964
1,030,351
840,068
4,357,610
83,077
3,469
104,477
85,590
6,830
(15,226)
268,217
4,625,827

660,005
700,314
313,000
930,937
589,417
217,213
3,410,886
80,793
2,171
202,596
81,790
4,687
(14,091)
357,946
3,768,832

26.78
12.42
7.77
18.05
13.66
78.68
1.28
0.05
1.42
1.18
0.10
(0.30)
3.73
82.41

25.82
12.42
6.45
18.52
15.10
78.31
1.49
0.06
1.88
1.54
0.12
(0.27)
4.82
83.13

ปี 2562
ร้ อยละ
10.79
11.45
5.12
15.22
9.64
3.55
55.76
1.32
0.04
3.31
1.34
0.08
(0.23)
5.85
61.61

แบบ 56-1
ดาเนินการโดย

ผลิตภัณฑ์ /บริการ
2. รายได้จากธุรกิจ
การศึกษา

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. วิทยาลัยดุสิตธานี
3. บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์
4. ส่วนแบ่งกาไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย(2)
รวมรายได้ จากธุรกิจการศึกษา
3. รายได้อื่น ๆ
3.1 รายได้ค่าเช่า
1. บมจ. ดุสิตธานี
และค่าบริ การ
3.2 เงินปั นผลรับ
3.3 ส่วนแบ่งกาไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย(3)
3.4 อื่นๆ
รวมรายได้ อื่น ๆ
รวมรายได้ ท้งั หมด
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

ร้ อยละ
ของการถือหุ้น
100.00
86.79
99.99

100.00

ปี 2560
รายได้
ร้ อยละ
16,153
0.29
408,409
7.33
3,630
0.07
13,457
0.24
441,649
7.93

ปี 2561
รายได้
ร้ อยละ
10,431
0.19
406,740
7.31
7,485
0.14
424,656
7.64

74,027
15,489
23,234
425,151
537,901
5,569,666

34,338
16,953
54,009
408,984
514,284
5,564,767

1.33
0.28
0.42
7.63
9.66
100.00

0.62
0.30
0.97
7.34
9.23
100.00

ปี 2562
รายได้
8
416,873
(27,376)
389,505

ร้ อยละ
0.00
6.81
(0.45)
6.37

17,400
11,972
1,929,738
1,959,110
6,117,447

0.28
0.20
31.54
32.02
100.00

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้าใน บ. เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต และในบริ ษทั ร่ วม Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี บ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ ต้ ี และ บ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (ได้แปลงสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชน จากัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562) และเงินลงทุนในการร่ วมค้าใน Dusit Colours Co., Ltd. (ในปี 2562 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น D&J Co., Ltd.) และ บ. ดิ ออริ จ้ืน ดุสิต (เริ่ มลงทุนใน
ไตรมาส 4 ปี 2562)

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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 แยกตามโรงแรม
โครงสร้างรายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซึ่ งเป็ นรายได้รวมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ได้รับรู ้รายได้ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั และยัง
ไม่ ไ ด้ตดั รายการระหว่า งกัน) ประกอบด้วย รายได้ค่ า ห้องพัก รายได้ค่ า อาหารและเครื่ องดื่ ม และรายได้อื่นๆ จากธุ รกิ จโรงแรม ในระยะ 3 ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม
(หน่วย: พันบาท)
โรงแรม

ดาเนินการโดย

ปี 2560

ร้ อยละ
ของการถือหุ้น

รายได้

ปี 2561
ร้ อยละ

รายได้

ปี 2562
ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ

บมจ. ดุสิตธานี

100.00

902,135

20.54

839,838

19.21

18,729

0.54

ดุสิตธานี พัทยา

บมจ. ดุสิตธานี

100.00

592,127

13.48

594,819

13.60

579,688

16.86

ดุสิตสวีท ราชดาริ กรุ งเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี

100.00

-

-

-

-

68,871

2.00

ดุสิตธานี มะนิลา

Dusit Thani Philippines, Inc.

88.00

692,367

15.77

691,172

15.81

705,478

20.52

ดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

86.79

133,367

3.04

135,766

3.10

126,112

3.67

ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

86.79

210,842

4.80

222,585

5.09

189,697

5.52

ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

86.79

89,274

2.03

2,164

0.05

-

-

ดุสิตธานี หัวหิ น

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

99.99

382,174

8.70

390,684

8.93

296,847

8.64

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

99.99

488,002

11.11

520,420

11.90

530,011

15.42

ดุสิตดีทู เชียงใหม่

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

99.99

141,994

3.23

135,473

3.10

115,886

3.37

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1
ผลิตภัณฑ์ /บริการ

ดาเนินการโดย

ปี 2560

ร้ อยละ
ของการถือหุ้น

รายได้

ปี 2561
ร้ อยละ

รายได้

ปี 2562
ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

ดุสิตธานี มัลดีฟส์ (ก)

DMS Property Investment Pvt. Ltd.

56.41

759,303

17.30

840,068

19.21

589,417

17.14

ดุสิตธานี มัลดีฟส์ (ข)

Dusit Maldives Management Pvt., Ltd.

99.99

-

-

-

-

217,213

6.32

4,394,585

100.00

4,372,989

100.00

3,437,949

100.00

รายได้ รวมจากการดาเนินธุรกิจโรงแรมทีอ่ ยู่ภายใต้ กลุ่มดุสิตธานี

จากกการปรับโครงสร้างทรัพย์สินของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ จึงมีผลทาให้ ในปี 2562
(ก) รับรู ้รายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562
(ข) รับรู ้รายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

20

แบบ 56-1

2.2

2.2.1

การประกอบธุรกิจของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ปั จจุบนั บริ ษทั ประกอบธุ รกิจด้านโรงแรม และให้บริ การอื่นๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับธุ รกิจโรงแรม ดังนี้
ธุรกิจโรงแรม
ปัจจุบนั บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจโรงแรม โดยมี 6 เครื่ องหมายการค้า ได้แก่
 ดุสิตธานี
 ดุสิต เดวาราณา
 ดุสิตดีทู
 ดุสิตปริ๊ นเซส
 ดุสิต เรสซิเด้นซ์
 ASAI HOTELS

โรงแรมในแต่ ล ะเครื่ องหมายการค้า จะมี เอกลัก ษณ์ ที่ แตกต่ า งกันออกไป เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของลู กค้าในแต่ละกลุ่มการดาเนิ นธุ รกิ จโรงแรมของบริ ษทั แบ่งเป็ น 2
ประเภท
ก. ธุรกิจโรงแรมทีบ่ ริษัทเป็ นเจ้ าของ
ก.1) ภายใต้ บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) เป็ นโรงแรมระดับห้าดาวภายใต้เครื่ องหมายการค้า ดุสิตธานี
- โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ เปิ ดให้บริ การจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 และยุติการให้บริ การตาม
แผนที่วางไว้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม “โครงการดุสิต เซ็นทรัล
พาร์ค” (Dusit Central Park) ภายใต้แนวคิด “Here for Bangkok” ซึ่งได้ดาเนินการรื้ อถอนอาคารสานักงานและอาคาร
พาณิ ชย์ที่อยูบ่ นพื้นที่เพิ่มเติมประมาณ 5 ไร่ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้วโดยบริ ษทั วิมานสุ ริยา จากัด และได้เริ่ มรื้ อถอน
อาคารต่างๆ ของโรงแรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ควบคู่ไปกับการเจาะหล่อคอนกรี ตเสาเข็ม ตลอดจนงานก่อสร้าง
อาคารส่ วนชั้นจอดรถใต้ดินบางส่ วน บริ ษทั คาดว่าการรื้ อถอนจะแล้วเสร็ จภายในกลางปี 2563 และจะเริ่ มเปิ ดตัว
โครงการขายห้องพักในส่ วนของอาคารที่พกั อาศัย (Residence) ในปี 2563
โครงการดังกล่าวถื อเป็ นการต่อยอดธุ รกิ จโรงแรมซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลัก กระจายความเสี่ ยง เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันในตลาด และยังช่วยเสริ มสร้างรากฐานให้ดุสิตแข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น ในการนี้ บริ ษทั คาดว่าจะเปิ ด
ดาเนินการโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ แห่งใหม่และศูนย์การค้าในปี 2566 และเปิ ดอาคารสานักงานและอาคารที่พกั
อาศัยในปี 2567
- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดชลบุรี มีหอ้ งพัก จานวน 457 ห้อง และให้บริ การด้าน
อาหารและเครื่ องดื่ ม ห้องจัดเลี้ ยง ห้องประชุ มและสัมมนา และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่ นๆ เช่ น สนาม
เทนนิ ส สระว่ายน้ า ศูนย์บริ หารร่ างกาย ชื่ อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื่ อ “เทวารัณย์ สปา” ศูนย์
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เด็กเล็ก ร้านขายขนมเบเกอรี่ ชื่อ “Dusit Gourmet” บริ การรถ Limousine บริ การจัดทัวร์ นอกสถานที่ บริ การ
รับแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ บริ การรับเลี้ ยงเด็ก บริ การตัดผม บริ การซักอบรี ด ให้บริ การโทรศัพท์
เป็ นต้น
- โรงแรมตั้งอยู่บนที่ ดินซึ่ งเช่ าจากบริ ษทั สิ ริพทั ยา จากัด ปั จจุ บนั สัญญาเช่ าที่ ดินมี อายุสัญญา
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
- โรงแรมดุสิตสวีท ราชดาริ กรุ งเทพ เป็ นโรงแรมที่เป็ นห้องสวีททั้งหมดแห่งแรกของบริ ษทั ตั้งอยู่
ในซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดาริ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดาริ ประมาณ 100 เมตร โดยเป็ นส่ วน
หนึ่งของอาคารชุดเพื่อพักอาศัยของโครงการบ้านราชประสงค์ มีห้องพัก จานวน 97 ห้อง เริ่ มจากชั้น 3 ถึงชั้น 14 ใน
จานวนนี้แบ่งเป็ นห้องพักที่จดทะเบียนเพื่อทาธุ รกิจโรงแรมจานวน 68 ห้อง และเป็ นห้องพักที่ให้บริ การแบบระยะ
ยาว (long stay) อีก 29 ห้อง
นอกจากนี้ ยังให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม โดยมีห้องอาหาร Dusit Gourmet ที่ให้บริ การ
อาหารแบบ All Day Dining เนื่ องจากเป็ นโรงแรมที่ไม่มีห้องประชุ ม ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องใช้ห้องประชุ ม
ทางโรงแรมจะใช้ห้องพักขนาด 2 ห้องนอนเพื่อปรับเป็ นห้องประชุ มย่อยขนาด 20 ท่าน ส่ วนสิ่ งอานวยความสะดวก
อื่นๆ ของโรงแรม เช่ น ศูนย์บริ หารร่ างกาย สระว่ายน้ า และซาวน่ า จะอยู่ในส่ วนที่ใช้ร่วมกันระหว่างแขกของ
โรงแรม และผูพ้ กั อาศัยของอาคารชุด (Common Area)
อนึ่ ง แต่ เดิ มโรงแรมแห่ งนี้ เคยเป็ นโรงแรมที่ บริ หารโดยกลุ่ มโรงแรมอนันตรา โดยเมื่ อวันที่ 1
พฤษภาคม 2562 ที่ผา่ นมาได้ทาปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ (Rebrand) เป็ นโรงแรมดุสิตสวีท ราชดาริ กรุ งเทพ โดย
ใช้มาตรฐานการให้บริ การในระดับเดียวกับดุสิตธานี และใช้พนักงานบางส่ วนจากโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ เข้ามา
บริ หารและให้บริ การ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาแบ่งเช่าช่วงพื้นที่อาคาร เริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน 2562 และ
สิ้ นสุ ดสัญญาวันที่ 30 ตุลาคม 2581 รวมระยะเวลา 19 ปี 6 เดือน
ก.2) ภายใต้ บริ ษัท ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ตี้ส์ จากัด (มหาชน) เป็ นโรงแรมระดับสี่ ดาว ภายใต้เครื่ องหมาย
การค้า ดุสิตปริ๊ นเซส ได้แก่
- โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ ตั้งอยู่บริ เวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชี ยงใหม่ มีห้องพักจานวน
198 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและบริ การจัดเลี้ยง
- โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ มีห้องพักจานวน
198 ห้อง ให้บริ การห้องพักและห้องสวีทที่กว้างขวางพร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม
ห้องประชุมและบริ การจัดเลี้ยง สระว่ายน้ า ศูนย์สุขภาพและออกกาลังกาย
ก.3) ภายใต้ Dusit Thani Philippines, Inc (เดิมชื่ อ Philippine Hoteliers, Inc.)
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เป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เป็ นเจ้าของและประกอบกิ จการโรงแรมดุ สิตธานี มะนิ ลา
ตั้งอยูก่ ลางกรุ งมะนิ ลาในเขต Makati City มีห้องพักจานวน 486 ห้อง และให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม ห้องจัด
เลี้ยงห้องประชุ มและสัมมนา และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ า ศูนย์บริ หารร่ างกายชื่ อ “DFiT” สถาน
บริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” ร้านค้าย่อยขายสิ นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี่ “Grab
& Go” และ ร้านอาหารนานาชาติ เป็ นต้น
ก.4) ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited (“DMS”)
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็ นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัล
ดี ฟส์ ตั้งอยู่ที่เกาะ Mudhdhoo สาธารณรั ฐมัลดี ฟส์ มี วิลล่ า จานวน 95 วิลล่ า แบ่งเป็ น Beach Villa, Beach
villa with pool, Beach DeluxeVilla with pool, Water Villa with pool, Ocean Villa with pool, Two-Bedroom
Family Beach Villa, Two-Bedroom Ocean Pavilion, Two-Bedroom Beach Residence และ Three-Bedroom
Beach Residence
นอกจากนี้ ยังให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่าย
น้ า ศูนย์กีฬาทางน้ า ศูนย์ออกกาลังกาย (Fitness Centre) สถานบริ การสุ ขภาพ (Devarana Spa) ชื่อ “เทวารัณย์
สปา” ห้องโถงสาหรับโยคะ คิดส์คลับ สนามเทนนิส ร้านค้าอัญมณี ร้านค้าย่อยขายสิ นค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึ ก บริ การสายการบิ น ภายในประเทศระหว่ า งสนามบิ น Male และ Dharavandhoo (สนามบิ น
ภายในประเทศ) บริ การเครื่ องบินน้ า (Seaplane) ระหว่างสนามบิน Male และโรงแรม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 DMS ได้โอนกิจการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่ งรวมถึงการโอนสิ ทธิ การ
เช่าที่ดิน และกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี
มัลดี ฟส์ ให้กบั บริ ษทั ดุ สิต มัลดี ฟส์ อิ นเวสเม้นท์ จากัด และบริ ษทั ดุ สิต มัลดี ฟส์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
ดาเนินการเช่าช่ วงและเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นกิ จการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และรับโอน
สิ ทธิ และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากบริ ษทั ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จากัด เพื่อดาเนิ นกิจการโรงแรมดุสิตธานี
มัลดีฟส์ รวมทั้งเข้าทาสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ดุสิต เวิล์ดวายด์ มัลดีฟส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ดุสิต เวิลด์ วายด์ จากัด ประกอบธุ รกิจรับบริ หารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ก.5) ธุรกิจโรงแรมทีอ่ ยู่ภายใต้ ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรั พย์ และสิ ทธิการเช่ าดุสิตธานี
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ได้มีการจัดตั้งกองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิ ตธานี
(“DTCPF”) โดย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้ลงทุนในกองทุนรวมโดยถื อหน่ วยลงทุนร้ อยละ 30.02 ต่อมา
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิตธานี (DTCPF) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพกองทุนรวม DTCPF เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
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อสั ง หาริ มทรั พ ย์ และสิ ทธิ ก ารเช่ า ดุ สิ ตธานี ("DREIT") และเริ่ มซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น DREIT วัน แรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ โรงแรมที่อยูภ่ ายใต้ DREIT มี 4 แห่ ง ประกอบด้วย บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จากัด บริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ได้เช่าโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิต
ดี ทู เชี ยงใหม่ และโรงแรมดุ สิตธานี หัวหิ น จากกองทรั สต์เพื่ อการลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ า
ดุสิตธานี
ในส่ วนของบริ ษทั ดุ สิต มัลดี ฟส์ แมนเนจเม้นท์ จากัด บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ดุ สิต แมนเนจเม้นท์
จากัด เช่ าช่ วงและเช่ าทรัพย์สินที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นกิ จการโรงแรมดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ และรับโอนสิ ทธิ และ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากบริ ษทั ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยูท่ ี่อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็ นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่ วม
สมัยมีหอ้ งพักจานวน 225 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานสาหรับนักธุ รกิจ
และนักท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ สระว่ายน้ า สนามเทนนิส ลู่วงิ่ ออกกาลัง ศูนย์กีฬาทางน้ า
ศูนย์ออกกาลังกาย สปา และ ร้านอาหารนานาชาติ
- โรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ มีหอ้ งพักทั้งสิ้ น 130 ห้อง
ภายใต้บรรยากาศและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัย แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทย
- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิ ทธิ การเช่ า) ตั้งอยู่ที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เป็ นโรงแรมแบบ
รี สอร์ ท มีห้องพักจานวน 296 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานสาหรับแขก
ผูเ้ ข้าพักในโรงแรม และแขกทัว่ ไป
- โรงแรมดุ สิ ตธานี มั ลดี ฟส์ (สิ ทธิ การเช่ า) ตั้งอยู่ บนเกาะ Mudhdhoo ในหมู่ เกาะ Baa Atoll
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีหอ้ งพักประเภทวิลล่าทั้งสิ้ นจานวน 95 หลัง ให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม และสิ่ งอานวย
ความสะดวกอื่ นๆ เช่ น สระว่ายน้ า ศู นย์กี ฬาทางน้ า ศู นย์ออกก าลังกาย (Fitness Centre) สถานบริ การสุ ขภาพ
(Devarana Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” ห้องโถงสาหรับโยคะ คิดส์ คลับ สนามเทนนิ ส ร้านค้าอัญมณี ร้านค้าย่อยขาย
สิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ผ่านบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
 การตลาดและการแข่ งขัน
การท่องเทีย่ วในประเทศไทย
จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากจานวน 35.6 ล้านคนในปี 2560 เป็ น
จานวน 38.2 ล้านคนในปี 2561 และเป็ นจานวน 39.8 ล้านคนในปี 2562 อย่างไรก็ตาม สัดส่ วนเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวในปี 2562 จากปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 4.24 ซึ่ งน้อยกว่าที่ภาครัฐคาดการณ์ไว้ เนื่องจากภาคการ
ท่ องเที่ ย วได้รับผลกระทบจากปั จจัยเชิ ง ลบต่ างๆ เช่ น การชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลกและประเทศไทย
สงครามการค้าจีน-สหรัฐอเมริ กา ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ประกอบกับนักท่องเที่ยวจีนเยือนไทยลดลง ส่ งผลให้
ภาครัฐของไทยเข้า มามี บทบาทสนับสนุ นการท่ องเที่ ย วภายในประเทศ หรื อ “ไทยเที่ยวไทย” โดยผ่า น
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มาตรการต่างๆ เมื่อกลางปี 2562 อาทิ มาตรการชิมช้อปใช้ โครงการ 100 เดียวเที่ยวทัว่ ไทย และโครงการวัน
ธรรมดาราคาช็อกโลก เป็ นต้น เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจและรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศให้มากยิง่ ขึ้น
การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ (The National Economic and Social Development Council - NESDC) รายงานไว้เ มื่ อ ต้น
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ว่า สัดส่ วนรายได้จากภาคการท่องเที่ยวสร้ างมูลค่าร้ อยละ 18.4 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.2 ของ GDP ในสี่ ปีก่อน
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวจีนมีจานวนมากกว่า 10.5 ล้านคนในปี 2561 หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 27.5 ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเป็ น 10.99 ล้านคนในปี 2562 ซึ่ งเห็นได้จาก
ตามท้องถนนในกรุ งเทพมหานคร และในห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ แต่หลังจากเหตุการณ์เรื อล่มที่จงั หวัดภูเก็ต
ในช่ วงเดื อนกรกฎาคม 2561 ซึ่ งมีนกั ท่องเที่ยวจีนเสี ยชี วิตจานวน 47 คน ส่ งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวจีน
ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าวจานวนนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ภาพรวมการท่องเทีย่ วในปี 2562
ในไตรมาส 1 มี จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วจ านวน 10.8 ล้า นคน เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อน
ประมาณร้อยละ 2.1 ในขณะเดี ยวกัน ไตรมาส 2 มีจานวนนักท่องเที่ยวจานวน 9.0 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่ วง
เดียวกันของปี ก่อน ประมาณร้อยละ 1.4
ในไตรมาส 3 มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ
ไทยในช่วงเดือนสิ งหาคมและเดือนกันยายน ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้ อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เป็ นจานวน 9.7 ล้านคน
ในไตรมาสสุ ดท้ายของปี แนวโน้มการเติบโตยังเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง โดยในเดือนธันวาคมมีจานวน
นักท่องเที่ ยวเดิ นทางเข้าประเทศไทยสู งที่ สุดถึ ง 3.9 ล้านคนในเดื อนเดี ยว ทาให้ในไตรมาส 4 มีจานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นจานวน 10.3 ล้านคน

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
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การคาดการณ์ ในปี 2563
อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ย วไทยมี ความส าคัญอย่างมากต่ อประเทศในการสร้ างมู ลค่ า GDP ของ
ประเทศไทยได้อย่างมหาศาล เป็ นที่เข้าใจได้วา่ มีการนามาตรการที่หลากหลายมาใช้ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ ยงต่อการพึ่งพาการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนมาก
เกินไป ทั้งนี้ เห็นได้จากในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ความวุน่ วายทางการเมืองและความกังวลทางด้านสุ ขภาพอาจ
ส่ งผลที่ไม่น่าพอใจและไม่คาดคิดต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สิ่ งที่น่ากังวลอีกประการหนึ่ง คือ มลพิษทางอากาศ ฝุ่ นละออง PM 2.5 ในกรุ งเทพฯ เชี ยงใหม่ และ
จังหวัดอื่นๆ ซึ่ งส่ งผลให้คุณภาพอากาศไม่ดี โดยค่ามลพิษทางสิ่ งแวดล้อมตกต่าลงเป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน
(ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562) ทาให้คุณภาพอากาศเริ่ มแย่ลงตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงหลายเดือนถัดมา
ปั ญหาเหล่านี้ ยงั ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ จึงไม่อาจคาดการณ์ได้วา่ สถานการณ์ดงั กล่าวจะไป
ถึงจุดเปลี่ยนอย่างไร และอาจส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวเริ่ มเปลี่ยนเส้นทางการเดิ นทางไปยังประเทศอื่น แทน
ประเทศไทยได้
ผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรม (HOTEL BUSINESS PERFORMANCE)
เอเชียแปซิฟิก - เอแปก (Asia Pacific - APAC)
GDP ของเอเชี ยแปซิ ฟิกเติบโตขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
โดยแนวโน้มในปี 2563 กองทุนการเงินระหว่างประเทศไทย (IMF) คาดว่าอัตราการเติบโตจะเป็ นร้อยละ 5.1
ปริ มาณการค้าและการลงทุนชะลอตัวอย่างเห็ นได้ชดั ซึ่ งเป็ นผลมาจากมาตรการทางการค้าที่บิดเบือนและ
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม สร้างความกังวลต่อกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต ซึ่งอาจมีความเสี่ ยงในภูมิภาค คือ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศจีนที่เร็ วกว่าคาดการณ์ ซึ่งขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ ความตึงเครี ยดระดับภูมิภาค เช่ น ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
เกาหลี ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
ความเสี่ ยงภายนอกเชิงลบต่อแนวโน้มที่เกิดจากความตึงเครี ยดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศจีนที่ไม่ลงรอยกัน การเติบโตของคู่คา้ สาคัญน้อยกว่าที่คาดการณ์ ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น และการแพร่
ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2562 ทาให้แนวโน้มของธุ รกิจทัว่ โลก
ได้รับผลกระทบอย่างมาก และไม่สามารถทราบได้แน่ชดั ว่าการระบาดครั้งนี้จะบรรเทาลงเมื่อใด
ประเทศไทย
การเติบโตของ GDP ขยายตัวเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของ
การบริ โภคของภาครั ฐและการลงทุนเติ บโตขึ้ นเล็กน้อย ส่ วนการเติ บโตของการบริ โภคของภาคเอกชน
ชะลอตัวและการส่ งออกหดตัวลงเนื่องจากการชะลอตัวของภาคการผลิตที่รุนแรงมากขึ้น
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จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วร้อยละ 4.2 เป็ น
จานวน39.8 ล้านคน จากการเติบโตที่แข็งแกร่ งของกลุ่มประเทศอาเซี ยนและประเทศอินเดีย โดยประเทศจีน
ยังคงเป็ นตลาดอันดับ 1 ของลูกค้าในประเทศไทย
ผลการดาเนินงานของโรงแรมทัว่ ไปโดยรวมในพื้นที่กรุ งเทพฯ เป็ นไปในเชิงลบ โดยโรงแรมระดับ
Upper Midscale มีรายได้ต่อจานวนห้องพัก (Revenue Per Available Room: “RevPAR”) ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี ที่ผา่ นมา และ RevPAR ของโรงแรมทัว่ ไปในกรุ งเทพฯ เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมาเช่นกัน
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา มีรายได้ต่ากว่าปี ก่อนร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับกลุ่มคู่แข่ง โดย RevPAR ลดลง
ร้อยละ 1.9 เนื่องจากจานวนกลุ่มนักเดินทางเพื่อประกอบธุ รกิจ (Business Group) น้อยลง
โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ มีผลประกอบการที่ดีกว่าคู่แข่ง แม้วา่ RevPAR ลดลงร้อยละ 9.7
จากปี ก่อน จากนักเดินทางแบบอิสระเพื่อติดต่อธุ รกิจ (Business F.I.T) และนักเดินทางกลุ่มเพื่อติดต่อธุ รกิ จ
(Business Group Travelers) ประกอบกับ การก่ อ สร้ า งสถานี ร ถไฟฟ้ า แห่ ง ใหม่ ที่ ก าลัง ด าเนิ น การส่ ง ผล
กระทบอย่างมากต่อความต้องการของนักเดินทางเพื่อติดต่อธุ รกิจในพื้นที่ดงั กล่าว
โรงแรมดุ สิ ตธานี ลากู น่า ภู เก็ ต มี ผ ลประกอบการที่ ดีกว่าคู่ แข่ง โดยมี รายได้ค่ า ห้องพักเพิ่มขึ้ น
ร้ อยละ 1.2 เมื่ อเที ยบกับกลุ่ มคู่แข่งที่ ลดลงร้ อยละ 8.8 และโรงแรมระดับ Upper Upscale class ในจังหวัด
ภู เก็ตมี ผลประกอบการไม่ดี โดย RevPAR ลดลงร้ อยละ 8.5 จากปี 2561 ซึ่ งเป็ นระดับที่ ต่ าที่ สุดนับตั้งแต่
ปี 2558
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น มีผลประกอบการดี กว่าคู่แข่ง แม้อุปสงค์ในตลาดลดลงประกอบกับการ
ปรับปรุ งโรงแรม (เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม) โดย RevPAR ในตลาดลดลงต่ ากว่าปี ที่แล้วร้ อยละ 11.6
และอยูใ่ นระดับต่าสุ ดนับตั้งแต่ปี 2558
โดยสรุ ป ในปี 2562 อัตรา RevPAR โดยเฉลี่ ย ของโรงแรมในเครื อ ดุ สิ ตในประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 0.9 จากปี ก่อน (ไม่รวมโรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ) ในขณะที่ปี 2563 อัตรา RevPAR ของโรงแรม
ในประเทศไทยทั้ง หมดจะได้รับ ผลกระทบอย่า งหนัก จากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส โคโรน่ า 2019
(COVID-19)
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ซึ่ งอยูใ่ นระดับต่าสุ ดในรอบ 8 ปี
จากการชะลอการลงทุนอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ และการหดตัวของการ
ใช้จ่ายภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ทางฟิ ลิปปิ นส์คาดว่า สิ้ นปี 2562 จะมีการเติบโตที่แข็งแกร่ งร้อยละ 5.7 ตามการ
เติบโตของ GDP ที่ เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องเป็ นร้ อยละ 6.2 ในไตรมาสที่ 3 ด้วยการเพิ่มขึ้ นของธุ รกิ จการค้า
รถยนต์ (Automobile trade) สิ น ค้า ในครั ว เรื อน (Household goods) และการเป็ นตัว กลางทางการเงิ น
(Financial intermediation) โดยธนาคารโลกคาดการณ์ แนวโน้มการเติ บโตในปี 2563 จะอยู่ที่ ร้อยละ 6.2
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จากสภาพแวดล้อมในต่างประเทศที่ยากลาบากและความท้าทายภายในประเทศ รวมถึงอัตราความยากจนซึ่ ง
แม้วา่ จะลดลงทุกปี แต่ยงั คงมีจานวนร้อยละ 20.8 ในปี 2562 และคาดว่าจะลดลงเป็ นร้อยละ 19.7 ในปี 2563
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในฟิ ลิปปิ นส์มีจานวน 6.1 ล้านคน ระหว่างเดือนมกราคม –
เดือนกันยายน 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่ อน โดยมีนกั ท่องเที่ยวชาว
เกาหลี ใ ต้น าเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ตามด้ว ยจี น ส่ ว นสหรั ฐ อเมริ ก าและญี่ ปุ่ นอยู่ใ นอัน ดับ สาม และอัน ดับ สี่
ตามลาดับ จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาคาดว่าจะสู งถึง 6.9 ล้านคนภายในสิ้ นปี นี้ และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
เป็ น 7.05 ล้านคนในปี 2563 ตามข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (Trading Economics)
ในปี 2562 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มีรายได้จากการดาเนินงานขั้นต้นสู งกว่าปี ที่แล้วร้ อยละ 4 ซึ่ ง
เติ บ โตอย่า งรวดเร็ วจากตลาดที่ มี จานวนห้องพัก กว่า 42,000 ห้องให้บริ ก าร จากข้อมู ล ของ STR (เดื อน
ธันวาคม 2562) เป้ าหมายของโรงแรมดุสิตธานี มะนิ ลาในปี 2563 คือการเผชิ ญกับความท้าทายเพื่อบรรลุ
เป้ า หมายทั้ง อัตราการเข้า พัก (Occupancy Rate) และรายได้เฉลี่ ย ต่ อห้องที่ ข ายได้ (Average Daily Rate :
ADR) เนื่องจาก RevPAR ในไตรมาสแรกได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟ Taal
และการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ในการนี้ การเปิ ดโรงแรมดุ สิ ต ธานี เซบู (Dusit Thani Cebu) โรงแรมดุ สิ ต ดี ทู ดาเวา (dusit D2
Davao) โรงแรมดุ สิ ต ธานี เรสซิ เ ด้น ซ์ ดาเวา (Dusit Thani Residence Davao) และโรงแรมดุ สิ ต ธานี ลู บิ
แพลนเทชัน่ (Dusit Thani Lubi Plantation) ในปี 2562 จะช่ วยส่ งเสริ มการรับรู ้ ของแบรนด์ดุสิตในตลาดที่
สาคัญ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและฟิ ลิปปิ นส์
มัลดีฟส์
การเติ บโตทางเศรษฐกิ จของมัลดี ฟส์ มีความแข็งแกร่ งในหลายปี ที่ผ่านมา อันเป็ นผลมาจากการ
ท่ องเที่ ย ว การค้า และการก่ อสร้ า ง อัตราการเติ บ โตของ GDP อยู่ที่ ร้อยละ 7.5 ในปี 2561 และแนวโน้ม
เศรษฐกิจในปี 2562 ยังคงคงที่ แต่ GDP ลดลงเล็กน้อยอยูท่ ี่ร้อยละ 6.5 ประกอบกับมีอตั ราเงินเฟ้ อในระดับ
ปานกลาง ในส่ วนภาคการท่องเที่ยว (สร้ างมูลค่ามากกว่าหนึ่ งในสามของ GDP ทั้งหมด) ยังคงเป็ นปั จจัย
สาคัญในการเติบโต เนื่ องจากสถานการณ์ โครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่เริ่ มคลี่คลาย ส่ งผลให้อุปทานของ
ตลาดที่พกั ในมัลดีฟส์มีจานวนมากกว่า 47,000 ห้องภายในสิ้ นปี 2562
ในปี 2562 จานวนนักท่องเที่ ยวที่ เดิ นทางเข้ามาในมัลดี ฟส์ มีจานวน 1.7 ล้านคน ซึ่ งสู งที่สุดเป็ น
ประวัติการณ์ตามรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยว โดยจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากที่สุดมาจากแถบ
ยุโรป รองลงมาคือเอเชี ยแปซิ ฟิก อย่างไรก็ตาม จานวนนักท่องเที่ ยวที่ มาจากประเทศเดี ยวมากที่ สุด คื อ
ประเทศจีน ซึ่งมีจานวนร้อยละ 16.7 ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้ามาในมัลดีฟส์ในปี 2562
ถึ งแม้ว่าจานวนนัก ท่ องเที่ ย วที่ เดิ นทางเข้ามาในมัล ดี ฟส์ จะมี จานวนมากขึ้ นแต่ใ นขณะเดี ย วกัน
จานวนแขกที่ เข้า พัก โรงแรมระดับ Luxury และ Upper scale มี จานวนลดลงโดยจะเห็ นได้จาก RevPAR
เฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา สาเหตุหนึ่ งเป็ นเพราะนักท่องเที่ยวชาวจี นส่ วนใหญ่ จะพัก
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โรงแรมในระดับที่รองลงมา อย่างไรก็ตาม โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มีผลประกอบการเหนื อกว่ากลุ่มคู่แข่ง
แม้วา่ RevPAR ลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่ RevPAR ของโรงแรมคู่แข่งลดลงร้ อยละ
5.5 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งเป็ นระดับต่าสุ ดในรอบ 5 ปี ในการนี้ จีน เกาหลีใต้ และรัสเซียยังคงเป็ นลูกค้า
รายหลักในตลาดของรี สอร์ ทและจะยังเป็ นต่อไปในปี 2563 ประกอบกับการปกป้ องธุ รกิจจากตลาดเกิ ดใหม่
(securing business from emerging markets) รี ส อร์ ท อาจเผชิ ญกับ ความท้า ทายในการบรรลุ เป้ าหมายการ
เติบโตของ RevPAR ในปี นี้ เนื่ องจากได้มีการยกเลิกห้องพักเป็ นจานวนมากในจีนและเกาหลี เนื่องจากการ
แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประเทศจีน
การเติบโตของ GDP ของประเทศจีนชะลอตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่ วงเวลาเดียวกันของปี
ก่ อน ในไตรมาสที่ 2 ซึ่ งสะท้อนถึ งความตึ ง เครี ยดทางการค้า ที่ สูง ขึ้ นและผลกระทบที่ ชะลอตัวจากการ
กวดขันกฎระเบียบทางการเงิ น ตัวชี้ วดั ความถี่ สูง (High-frequency indicators) เป็ นสาเหตุให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวในไตรมาส 3 อยูท่ ี่ร้อยละ 6 ซึ่งเป็ นอัตราที่ตกต่าที่สุดในรอบ 27 ปี ขณะนี้ประเทศจีนกาลัง
เผชิ ญกับการใช้จ่ายภายในประเทศที่ลดลงและสงครามการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ยืดเยื้อ ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อการส่ งออกของประเทศจีน
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์วา่ การเติบโตจะลดลงปานกลางตามสภาวะตลาด
ที่วนุ่ วาย ที่ร้อยละ 6.1 และ 5.8 ในปี 2562 และ 2563 ตามลาดับ เนื่องจากสหรัฐอเมริ กาและจีนนามาตรการ
การค้าใหม่ที่บิดเบือนมาใช้
จานวนนักท่องเที่ยวที่ เดิ นทางเข้ามาในประเทศจี นคาดว่า เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่ วงเวลา
เดี ยวกันของปี ก่อน การท่องเที่ยวภายในประเทศจะสร้างรายได้ถึง 5.6 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้ อยละ 9.5
ในส่ ว นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศคาดว่า เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 11 จุ ด หมายปลายทางการท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศอันดับต้น คือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศเกาหลี ในขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวรายงานว่า มีการเติบโตของการจองที่พกั ในอัตราเลขสองหลัก (double digit growth) ในตลาด
เกิดใหม่ เช่น ประเทศโครเอเชีย และประเทศสโลวาเกีย
ภูฏาน
การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอินเดียยังคงมีอิทธิ พล
ต่อเศรษฐกิจของประเทศภูฏาน ประมาณการการเติบโตแสดงให้เห็นว่า การเติบโตกลับขึ้นไปที่ร้อยละ 5.5
หลังที่ลดลงไปยังร้อยละ 4.6 ในปี 2561 ปั จจัยความเสี่ ยงประกอบด้วยการพึ่งพาประเทศอิ นเดี ยอย่า งมาก
โดยร้อยละ 80 ของการนาเข้าสิ นค้าประเทศภูฏานมาจากประเทศอินเดีย และค่าเงินงุลตรัมภูฏาน (Bhutanese
Ngultrum) อ้างอิงกับค่าเงิ นรู ปีอินเดี ย (Indian rupee) ทาให้อตั ราเงิ นเฟ้ อระหว่างสองประเทศมีเกี่ยวพันกัน
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มีการคาดการณ์วา่ การเติบโตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากการส่ งออกกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ าที่เพิ่มขึ้นจาก
โรงงานใหม่ที่ Mangdechhu
การท่องเที่ ยวยังคงเป็ นสัดส่ วนที่น้อยของ GDP แม้ว่าจานวนนักท่องเที่ ยวจะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ องในช่วง 7 ปี ที่ผา่ นมา แต่อตั ราการเติบโตลดลงอย่างมากในปี 2561 แม้มีรายงานว่านักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้าประเทศมากกว่า 250,000 คน คาดการณ์วา่ แนวโน้มนี้จะยังคงที่ในปี 2562
หลังจากการเติบโตในปี 2562 คาดว่า RevPAR ของโรงแรมดุสิต ดี ทู ยาร์ เก ทิมพู จะเพิ่มขึ้นในปี
2563 จากอัตราการเข้าพัก
สหรัฐอเมริกา
กวม
สานักงานการท่องเที่ยวของกวม (Guam Visitor’s Bureau-GVB) คาดการณ์วา่ จานวนนักท่องเที่ยว
ในปี 2562 จะอยูท่ ี่ 1.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีลูกค้าหลักที่
สู งที่สุดมาจากประเทศเกาหลี ตามมาด้วยประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งสองประเทศดังกล่าวสร้างมูลค่าถึงร้อยละ 79 ของ
จานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปี 2562
จานวนนัก ท่ องเที่ ย วที่ เดิ นทางเข้า มาในปี 2563 คาดว่า จะเพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 5 คิ ดเป็ นจานวน 1.75
ล้านคนในปี นี้ จะขยายตลาด โดยตั้งเป้ าไว้ที่ตลาดประเทศจีน ประเทศรัสเซีย และประเทศไต้หวัน
ในปี 2562 โรงแรมระดับ Luxury และระดับ Upper Upscale มี ผ ลประกอบการที่ ม ั่น คง โดย
RevPAR เพิ่มขึ้นร้ อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่ อน จากอัตราการเข้าพัก รวมกับรายได้
เฉลี่ ยต่อห้องที่ขายได้ (Average Daily Rate : ADR) ในส่ วน RevPAR ของกลุ่มคู่แข่งของโรงแรมดุ สิตธานี
กวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
โรงแรมดุสิตธานี กวม มีผลประกอบการเหนื อกว่าในตลาดและคู่แข่ง โดย RevPAR เติบโตร้อยละ
6.5 เมื่อเทียบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่ อน นักท่องเที่ยวแบบอิสระ (Leisure FIT travelers) จากประเทศ
เกาหลี ใ ต้แ ละประเทศญี่ ปุ่ นคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 94 ของธุ ร กิ จ โรงแรม ด้ว ยผลประกอบการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
ตลาดประเทศญี่ ปุ่ น ส่ ว นตลาดเกิ ด ใหม่ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ประเทศไต้ห วัน และออสตราเลเซี ย /แปซิ ฟิ ก
(Australasia/Pacific) ในส่ วนรายได้จากอาหารและเครื่ องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่ อน โดยมี รายได้รวมจากการดาเนิ นงานของโรงแรม เพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 9.7 โรงแรมดุ สิ ตธานี กวม
มุ่ ง เน้นการเพิ่ม รายได้เฉลี่ ย ต่ อ ห้องที่ ข ายได้ เพื่ อบรรลุ เป้ าหมาย RevPAR ในปี 2563 เพื่ อชดเชยรายได้
ที่หายไปจากการยกเลิกการจองห้องพักของชาวเกาหลีเป็ นจานวนมาก จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
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ตะวันออกกลาง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายงานว่า ในปี 2562 มีการเติบโตร้อยละ 2.3 อันเป็ นผลมา
จากการใช้จ่ายในภาครัฐและภาคเอกชนในระดับรัฐบาลกลางและรัฐ (Federal and emirate levels) การลงทุน
ที่ เพิ่มขึ้ นก่ อนงานดู ไบ เอ็กซ์ โป ประจาปี 2563 (Dubai Expo 2020) และการฟื้ นฟู ทางเศรษฐกิ จในระดับ
ภูมิภาคอย่างต่อเนื่ อง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์วา่ ในปี 2562 GDP จะเติบโตร้อยละ
1.6 เมื่อเทียบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่ อน และเติบโตร้ อยละ 2.5 ในปี 2563 อันเป็ นผลมาจากกิ จกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับงานดูไบ เอ็กซ์โป ประกอบกับการที่อาบูดาบี และดูไบนามาตรการทางการคลังมาใช้
นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางแห่ งสหรัฐอเมริ กาลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุ ด ซึ่ งธนาคารกลางของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ นามาอัตราดังกล่าว มาใช้อาจช่วยสนับสนุ นการเติบโตของสิ นเชื่ อในภาคเอกชนได้ (private sector
credit) ความเสี่ ยงจากการคาดการณ์ ดงั กล่าวเป็ นไปในทางที่ไม่ดี และขึ้นอยู่กบั ปั จจัยในโลกเป็ นอย่างมาก
เช่น ความตึงเครี ยดทางการค้า ความผันผวนของราคาน้ ามัน และความตึงเครี ยดทางการเมืองในภูมิภาค
ในปี 2562 RevPAR ของโรงแรมดุสิตธานี ดูไบ (Dusit Thani Dubai) ต่ากว่าปี ก่อน ซึ่ งใกล้เคียงกับ
ในตลาดในฐานะโรงแรมระดับ Upper Upscale ในดู ไบ คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.6 ต่ ากว่ าปี 2561 ในทางตรงกันข้าม
สถานการณ์ ตลาดในอาบู ดาบี รวมถึ ง โรงแรมดุ สิ ตธานี อาบู ดาบี (Dusit Thani Abu Dhabi) แสดงถึ งผล
ประกอบการที่แข็งแกร่ ง โดย RevPAR เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี ที่แล้ว
ในปี 2563 โรงแรมทั้ง สองแห่ ง คาดว่า RevPAR จะมี แ นวโน้ม สู ง ขึ้ น จากการคาดการณ์ ว่า จะมี
อุปสงค์เพิม่ ขึ้นจากงานดูไบ เอ็กซ์โป ประจาปี 2563
กาตาร์
ในปี 2562 หลายตัวชี้ วดั เชิ งบวกแสดงให้เห็ นถึ งการเพิ่มขึ้ นของกิ จกรรมที่ไม่เกี่ ยวข้องกับ น้ า มัน
การเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 โดยมีประเทศอินเดีย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และสหราชอาณาจักร เป็ นกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดในอันดับต้น กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) คาดการณ์การเติบโตที่เพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 2 ในปี 2562 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.5 ในปี
2561 และคาดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึ้นถึงร้อยละ 2.8 ในปี 2563
ในด้านการให้บริ การ มีห้องพักใหม่จานวน 1,436 ห้อง เพิ่มขึ้นในตลาดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
ปั จจุบนั กาตาร์ มีห้องพักจานวนรวมทั้งสิ้ น 26,778 ห้อง ในโรงแรม 128 แห่งที่เปิ ดบริ การในตลาด ห้องพักที่
มีให้บริ การเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เปรี ยบเทียบกับช่วงสิ้ นปี 2561
โรงแรมดุสิต โดฮา และโรงแรมดุสิต โฮเต็ล แอนด์ สวีท โดฮา เปิ ดให้บริ การในเดือนพฤษภาคม
2562 โดยสร้างผลประกอบการที่ดีอย่างมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดโรงแรม Upper Upscale sector
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แอฟริกา
อียปิ ต์
ธนาคารโลกคาดการณ์ ว่า เศรษฐกิ จของประเทศอียิปต์จะเติบโตขึ้นร้ อยละ 5.5 จากการรักษาการ
เติ บ โตที่ เข้ม แข็ง ตัวเลขฐานะการคลัง (fiscal outturns) ที่ ดีข้ ึ น และการรั ก ษาคู่ ค ้า ต่ า งประเทศ (external
accounts) โดยภาคธุ ร กิ จ แก๊ ส การท่ อ งเที่ ย ว การค้า ส่ ง และค้า ปลี ก อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละก่ อ สร้ า งเป็ น
ตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโต การส่ งออกสิ นค้าและบริ การสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย การลงทุนของภาคเอกชน
เพิ่มขึ้น ในขณะที่อตั ราการว่างงานลดลง ในช่วงสิ้ นสุ ดโครงการฟื้ นฟูเศรษฐกิจระยะเวลา 3 ปี ประเทศอียปิ ต์
ได้กูเ้ งินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF จานวน 12 พันล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และได้ชาระคืน
เต็มจานวนเรี ยบร้อยแล้ว แนวโน้มในปี 2563 อัตราการเติบโตคงที่ประมาณร้อยละ 5.9 ตามที่คาดการณ์ไว้
ในปี 2563
ในปี 2562 โรงแรมดุสิตธานี ไคโร มีรายได้จากการดาเนิ นงานขั้นต้น (Gross Operating Revenue)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากผลประกอบการด้านอาหารและเครื่ องดื่มที่แข็งแกร่ งรวมถึงห้องพัก คาดว่าโรงแรมจะมี
รายได้เพิม่ ขึ้นในปี 2563
เคนย่า
ธนาคารโลกคาดการณ์ ว่า GDP จะเพิ่มขึ้นร้ อยละ 5.6 ขณะที่แนวโน้มการเติบโตในระยะกลางยัง
คงที่ เหตุ การณ์ ภยั แล้งที่ เพิ่งเกิ ดขึ้ นและการลงทุ นของภาคเอกชนที่ ลดลงอย่างต่ อเนื่ องอาจส่ งผลให้ก าร
เติบโตลดลงในระยะเวลาอันใกล้น้ ี การคาดการณ์การเติบโตในปี 2563 อยูท่ ี่ร้อยละ 6 แม้การเลิกจ้างเพิ่มขึ้น
จากภาคเอกชนที่ ซ บเซา ในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ก าไร (Profit Warnings) โดยบริ ษัท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรั พย์ต่างๆ ประกอบกับอัตราการว่า งงานที่ สูง ขึ้ น ล้วนส่ งผลให้แนวโน้มทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศถดถอย
โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ปิ ดให้บริ การ เนื่องจากมีการปรับปรุ งโรงแรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง
เดือนสิ งหาคม 2562 ในการเปิ ดให้บริ การโรงแรมทั้งหมดในปี 2563 คาดว่า โรงแรมจะมีผลประกอบการ
ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับมาของลูกค้าองค์กรที่หายไปในระหว่างการปรับปรุ งโรงแรม
แนวทางการขายทีส่ าคัญ
บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการจองห้องพักโดยตรงผ่านข้อตกลงระหว่างเครื อข่ายแบบเลือกสรร (selective
chain–level agreements) โดยการติดต่อโดยตรง และมีการเปิ ดตัวรู ปแบบการจองห้องพักในราคาเหมารวม
(Wholesale dynamic booking platform) เพื่ออานวยความสะดวกในการจองห้องพักกับโรงแรมและรี สอร์ ท
ในเครื อดุสิต โดยตรง เพื่อลดความแตกต่างของอัตราราคาที่พกั
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อดุสิต ได้ดาเนิ นการจัดทาแผนเพื่อสร้ างรายได้ส่วนเพิ่ม ให้ครอบคลุม
โรงแรมทุกแห่ งด้วยการจัดกิ จกรรมในโรงแรม โดยจัดให้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ต่างๆ กับผูเ้ ข้าพักจากเมือง
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ต่ า งๆ รวมถึ ง จากต่ า งประเทศ กิ จกรรมดัง กล่ า วนาเสนอประสบการณ์ ที่ พิ เศษ ตั้ง แต่ ป ระสบการณ์ ก าร
ทาอาหารจากวัตถุดิบในสวน (farm to table cooking) ไปจนถึงวิทยากรที่มีชื่อเสี ยงนาเสนอเรื่ องที่น่าสนใจ
หรื อทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และอื่นๆ อีกมากมาย
ในปี 2562 บริ ษ ทั ได้เปิ ดตัวโครงการผูน้ ารุ่ นใหม่ โดยมี วตั ถุ ประสงค์ใ นการรั ก ษาบุ คลากรที่ มี
ความสามารถไว้กบั บริ ษทั สาหรับเตรี ยมความพร้ อมในการขยายโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อดุ สิตทัว่ โลก
และบริ ษทั ยังได้เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการขาย ด้วยการฝึ กอบรมการขายภายในองค์ก ร ในภูมิภาคแอฟริ ก า
ตะวันออกกลางและเอเชีย
การจองห้ องพักผ่านทาง E-Business
บริ ษทั ยังคงผลักดันการจองห้องพักโดยตรงผ่านทางออนไลน์เป็ นหลัก การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในสื่ อ
ดิ จิทลั หลัก เช่ น Google Search และ Metasearch ซึ่ งมี ยอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้ นอย่างมาก (เพิ่มขึ้ น
ร้ อ ยละ 54 จากปี 2561) ในปี 2562 เว็บ ไซต์ Dusit.com สร้ า งรายได้จ ากการจองห้ อ งพัก จ านวน 298.8
ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 จากปี 2561) และคิดเป็ นร้อยละ 13.5 ของธุ รกิจออนไลน์ของดุสิตทั้งหมด
การสร้ างแบรนด์ และการส่ งเสริมความภักดีต่อแบรนด์ ดุสิต
1. โรงแรมและรี ส อร์ ท ในเครื อดุ สิ ต เป็ นหนึ่ งในโรงแรมที่ เป็ นที่ ชื่ นชอบมากที่สุ ดในสื่ อสังคม
ออนไลน์ โดยในช่ วงสิ้ นปี 2562 มี ผูต้ ิ ดตามในเฟสบุ๊ค มากกว่า 1.1 ล้านคน (เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 47 เที ยบกับ
ปี 2561) ท าให้ดุสิ ตอยู่ใ น 5 อันดับ แรกของเครื อ โรงแรมระหว่า งประเทศ ร่ วมกับ แมริ อ อต (Marriott)
แอคคอร์ (Accor) ฮิลตัน (Hilton) และแชงกรี ลา (Shangri-La)
2. ในปี 2562 มีการปรับภาพลักษณ์ แบรนด์ของโรงแรมดุ สิตธานี และดุ สิตดี ทู ซึ่ งจะเปิ ดตัวและ
เริ่ มใช้ในไตรมาสแรกของปี 2563
3. ส าหรั บ โปรแกรมดุ สิ ต โกลด์ (Dusit Gold loyalty program) ในปี 2562 มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม สิ ท ธิ
ประโยชน์พิเศษให้แก่สมาชิก และการธุ รกรรมของสมาชิก ตัวอย่างกลยุทธ์สาคัญที่ใช้ เช่น
3.1 การพัฒนาหน้าเว็บพอร์ ทลั สาหรับสมาชิ กใหม่โดยปรับปรุ งการออกแบบและการใช้งาน
โดยรวม
3.2 สิ ทธิ ประโยชน์ส่วนลดห้องพักสาหรับสมาชิ กใหม่ที่ใช้ได้กบั ห้องพักทุกราคาบนเว็บไซต์
Dusit.com
3.3 การร่ ว มมื อ กับ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เสนอสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม เช่ น สิ ท ธิ ก ารใช้
ห้องรับรองชั้นธุ รกิจในสนามบิน ตัว๋ เครื่ องบินราคาพิเศษ จัดกิจกรรมร่ วมกับเครื่ องสาอาง
แบรนด์หรู เป็ นต้น
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4. ในช่ วงสิ้ นปี 2562 ดุ สิตโกลด์ มีจานวนสมาชิ กทั้งหมด มากกว่า 1,320,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ
54 จากปี 2561 โดยการเข้าพักของสมาชิ กดุสิตโกลด์ คิดเป็ นร้อยละ 17.7 ของผูเ้ ข้าพักโรงแรมทั้งหมดใน
ปี 2562
การตลาดร่ วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
1. ในปี 2562 บริ ษทั มุ่งเน้นการรักษาพันธมิตรใหม่ อาทิ ธนาคารและสายการบินในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้และตะวันออกกลาง สายการบินเวียดนาม เซบูแปซิ ฟิก แอร์ แอสตานา ธนาคารแห่ งการ
สื่ อสารประเทศจี น ธนาคารริ ย าดห์ ธนาคารเอชเอสบี ซี แห่ ง ตะวัน ออกกลาง ธนาคารเมโทรโปลิ แ ตน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ธนาคารยูโอบีและดีบีเอส ประเทศสิ งคโปร์ รวมถึงพันธมิตรทางธุ รกิจอื่นๆ ในตะวันออก
กลาง เพื่อสนับสนุ นกิ จกรรมทางการตลาด ความร่ วมมื อดังกล่ าวสร้ างรายได้มากกว่า 9.6 ล้านบาท จาก
กิจกรรมการส่ งเสริ มการขายต่างๆ แก่ฐานสมาชิก
2. ดุ สิตยังเข้าร่ วมโครงการแลกคะแนน (reward redemption program) กับหน่ วยงานต่างๆ เช่ น
บัต รเครดิ ต กรุ ง ไทย ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร บางกอกแอร์ เ วย์ส การบิ น ไทย
อเมริ ก ัน เอ็ ก ซ์ เ พรสและบัต รเครดิ ต กรุ ง ศรี ความร่ ว มมื อ ดัง กล่ า วสร้ า งรายได้ป ระมาณ 24 ล้า นบาท
จากกิจกรรมการแลกรางวัลห้องพักโรงแรม
การโฆษณาองค์ กร
1. ในปี 2562 บริ ษทั มุ่งเน้นการโฆษณาสื่ อดิ จิทลั เป็ นหลัก ได้แก่ เว็บไซต์คน้ หาข้อมูลกูเกิ้ล และ
โฆษณาออนไลน์บนเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ และวีแชท โฆษณารู ปแบบดังกล่าวสร้างรายได้มากกว่า 45
ล้านบาท โดยมียอดผูช้ มประมาณ 30 ล้านคน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเว็บไซต์ภาษาเกาหลี และเริ่ มโฆษณา
ออนไลน์บน เนเวอร์ (Naver) เว็บค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่ งของประเทศเกาหลี ซึ่ งเป็ นตลาดอันดับต้นของ
เอเชีย
2. ส าหรั บ โฆษณาสิ่ ง พิ ม พ์ บริ ษ ัท ได้แ สดงสื่ อ โฆษณาภาพแบรนด์ ดุ สิ ต ในงานแสดงสิ น ค้า
(tradeshows) เช่น ITB Berlin, ATM Dubai และ SATTE India เพื่อสนับสนุนการรับรู ้แบรนด์ในตลาดหลัก
ดังกล่าว
ประชาสั มพันธ์ องค์ กร
ในปี 2562 การประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั มุ่งเน้นไปที่การจัดกิ จกรรม หรื อการเผยแพร่ ข่าวสารที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโต และภาพลักษณ์องค์กร ซึ่ งเนื้อหาส่ วนใหญ่ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
1. การสร้างสมดุลของแหล่งรายได้และกาไร ที่มาจากผลการดาเนินงานทั้งภายในและต่างประเทศ
เช่น ข่าวผลการดาเนินงานประจาไตรมาส
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2. การสร้ างความเติบโตให้กบั ธุ รกิ จหลัก ธุ รกิ จรอง และสิ นทรัพย์ที่มีอยู่ เช่ น ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่ องการเปิ ดโรงแรมใหม่ การรับบริ หารโรงแรม รวมถึงการขยายประเภทธุ รกิจที่พกั ครอบคลุมในทุกความ
ต้องการของลูกค้า
3 การกระจายความเสี่ ยงไปลงทุนยังธุ รกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการต่อยอดและบูรณาการกับ
ธุ รกิจหลักที่มีอยูใ่ ห้ครบวงจรมากขึ้น เช่น การลงทุนในธุ รกิจอาหาร และการเปิ ดตัวโครงการดุสิตเซ็นทรัล
พาร์ค
4. การสร้ า งการรั บ รู ้ แ ละการดู แ ลรั ก ษาภาพลัก ษณ์ ในแบรนด์ สิ น ค้า บริ ก าร และองค์ก รใน
ภาพรวม เช่น การได้รับรางวัลต่างๆ และการเปิ ดร้านอาหารบ้านดุสิตธานี เป็ นต้น
ทั้งนี้ ปริ มาณกิ จกรรมประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งปี มี จานวนรวมทั้งสิ้ น 86 รายการ ก่ อให้เกิ ดการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลที่ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์องค์กรจานวนทั้งสิ้ น 5,297 ชิ้ น ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว เป็ นการเผยแพร่
ผ่านสื่ อกระแสหลักและสื่ อดิจิตอลทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายจานวน 393,153,266
ครั้ง ด้วยมูลค่าการประชาสัมพันธ์รวมทั้งสิ้ น 731,266,370 บาท
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
บุคลากรถือเป็ นกุญแจสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกเหนื อจาก
ทาเลที่ต้ งั และการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับลูกค้า
ส าหรั บ โรงแรมในประเทศไทย พนัก งานส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแรงงานในประเทศที่ มี ท ัก ษะในการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ดี อย่า งไรก็ ต าม บางต าแหน่ ง ต้อ งใช้ค วามเชี่ ย วชาญของชาวต่ า งชาติ ส าหรั บ โรงแรมใน
ต่างประเทศนั้น จะมีบุคลากรในท้องถิ่ นเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลู กค้าในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เกิ ด
ความพึงพอใจ โดยจะคงไว้ซ่ ึงมาตรฐานการบริ การและการต้อนรับแบบวัฒนธรรมไทย
นอกจากนี้ วิทยาลัยดุ สิตธานี ยงั มุ่งให้ความสาคัญกับ การสร้ างบุ คลากรที่ ให้บ ริ การต้อนรั บ ด้วย
อัธยาศัยไมตรี และอย่างมืออาชีพ ซึ่ งคาดหวังว่าจะเป็ นแรงขับเคลื่อนให้กบั โรงแรมในกลุ่มดุสิตต่อไป
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีข. ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
โรงแรมและรี สอร์ ทที่รับบริ หาร มีดงั นี้
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ข.1) “ดุ สิ ตธานี ” โรงแรมระดับ 5 ดาว ภายใต้ชื่ อ “ดุ สิ ตธานี ” ธุ รกิ จดังกล่ าวรวมถึ งการให้ ใช้ ชื่ อ
เครื่ องหมายการค้า “ดุสิตธานี ” (Licensing) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริ การของบริ ษทั โดยสัญญารับจ้าง
บริ หารโรงแรมและสั ญ ญาการให้ ใ ช้ ชื่ อ เครื่ องหมายการค้ า ภายใต้ ชื่ อ “ดุ สิ ตธานี ” ทั้ ง หมดอยู่ ภ ายใต้
บมจ. ดุสิตธานี

โรงแรมและรี สอร์ ทชั้นหนึ่ง ที่เน้ นความหรู หรา มีระดับ พร้ อมด้ วยบริ การที่ครบครั น ประณี ต และงดงามอย่ างไทย
ดุ สิ ตธานี เป็ นแบรนด์ หลั ก ของดุ สิ ต มอบสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เหนื อระดั บ พร้ อมการบริ การและ
การตกแต่งที่แสดงถึงประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อดุสิตธานี ตั้งอยูใ่ กล้กบั ย่านใจกลางธุ รกิจและสถานที่สาคัญต่างๆ ของจุดหมาย
ปลายทางแต่ ละแห่ ง มี สิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การที่ เหนื อระดับไว้ให้บริ การอย่างพร้ อมสรรพสาหรั บ
ทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุ รกิจและงานสังคมที่สาคัญ
ข.2) “ดุสิตเดวาราณา” ดุสิตเดวาราณา มอบความมี ชีวิตชี วาและโดดเด่ นด้วยรสนิ ยมชั้นเลิ ศสาหรับ
ตลาดเฉพาะกลุ่ ม โดยน ามรดกทางวัฒ นธรรมอัน ล้ า ค่ า ผสานกับ การบริ การที่ เ ป็ นเลิ ศ เพื่ อ ส่ ง มอบ
ประสบการณ์ สุดพิเศษที่ หรู หราและมีความเป็ นส่ วนตัว จึ งเหมาะสาหรั บการหลี กหนี จากโลกอันสับสน
วุน่ วายเพื่อมาเติมเต็มความสดชื่นและฟื้ นฟูพลังให้แก่จิตใจ

โรงแรมและรี สอร์ ทชั้นเลิศ ในเมืองท่ องเที่ยวชั้นนา ที่เน้ นความพิถพี ิถนั และให้ ความเป็ นส่ วนตัวถึงที่สุดแก่ แขกผู้มาเยือน

ดุสิตเดวาราณา โรงแรมหรู ที่ส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษด้วยการบริ การที่เหนื อระดับพร้อมความเป็ น
ส่ วนตัว สาหรับนักเดินทางที่มีความพิถีพิถนั
ข.3) “ดุสิตดีทู” เป็ นโรงแรมร่ วมสมัยที่ผสมผสานระหว่าง การออกแบบที่ทนั สมัย เทคโนโลยีแห่ งอนาคต
ความสะดวกสบาย และบริ การอย่างชาญฉลาด เพื่ อตอบสนองความต้องการและเป็ นแรงบันดาลใจให้ ก ับ
นักเดินทางรุ่ นใหม่ในปั จจุบนั

โรงแรมและรี สอร์ ทระดับบนที่ทันสมัย และสดใสอย่ างมีสไตล์
เหมาะกับนักเดินทางในยุคปั จจุบันที่ต้องการเชื่ อมต่ อกับเทคโนโลยีตลอดเวลา
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ดุสิตดีทู ตั้งอยู่ในทาเลสาคัญที่เป็ นย่านธุ รกิ จการค้าและย่านบันเทิงหลัก ที่พกั ของดุ สิตดี ทูลว้ นแต่เป็ น
จุดหมายอันพึงปรารถนา ที่ผมู ้ าเยือนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ให้ความตื่นตาตื่นใจและความรื่ นรมย์ ดุสิตดีทู
คือสถานที่เพื่อการพบปะสังสรรค์ ภายใต้ความคลาสสิ คแบบใหม่ในยุคสมัยปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่มอบบรรยากาศ
แห่งความร่ วมสมัย ความหรู หราในสไตล์สบายๆ และมนต์สะกดที่เปี่ ยมด้วยสี สัน
ข.4) “ดุ สิตปริ๊ นเซส” โรงแรมระดับกลางมาตรฐานสากลที่ มีเอกลักษณ์ โดดเด่ นเป็ นของตนเองภายใต้
บรรยากาศที่สะท้อนถึงย่านที่เป็ นทาเลที่ต้ งั ของโรงแรม ผสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง รวมทั้งการจัด
พื้นที่ใช้สอยที่มีประสิ ทธิ ภาพ จึงเหมาะอย่างยิง่ สาหรับนักเดินทางที่เรี ยบง่าย

โรงแรมและรี สอร์ ทที่เน้ นความคุ้มค่ า สะดวกครบครั น เป็ นกันเอง สาหรั บนักเดินทางและนักธุรกิจทั่วไป
ดุสิตปริ๊ นเซส นาเสนอความคุม้ ค่า และตอบสนองความต้องการหลักของตลาด ซึ่ งเป็ นกลุ่มนักเดินทางที่
แสวงหาความเรี ยบง่าย สะดวกสบาย สะอาด และการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง
ข.5) “ไวท์ ลาเบลโฮเทลบริหารโดยดุสิต” โรงแรมและรี สอร์ ทที่บริ หารโดย บมจ. ดุสิตธานี ซึ่ งมีมาตรฐาน
โครงการระดับ 3 ดาวขึ้ นไป เป็ นอิ สระจากข้อจากัดทางด้านการออกแบบ และยังคงไว้ซ่ ึ งระดับและมาตรฐาน
คุณภาพการบริ การของดุสิต เน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดและผูใ้ ช้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งมอบ
ความรู ้ สึกสบาย ความเอาใจใส่ และสัมผัสถึงความคิดสร้ างสรรค์ ให้ประสบการณ์ ที่ประทับใจตั้งแต่แรกเห็นจาก
การออกแบบภายนอกที่ โดดเด่ นและการต้อนรั บที่ อบอุ่ น ตาแหน่ งที่ ต้ งั สามารถเข้าถึ งได้ง่ าย อยู่ในย่านธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว กิจกรรมสันทนาการ หรื อ เป็ นรี สอร์ ทเพื่อการพักผ่อน
White Label Hotel Managed by Dusit
โรงแรมและรี สอร์ ทที่มกี ารออกแบบเฉพาะ ให้ บริ การที่เป็ นมิตรและสะดวกสบาย ตอบสนองความต้ องการ
ของตลาดอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาโดยรวม
ในปี 2562 ดุ สิตมี การขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง และสร้ างความสมดุ ลทางภูมิศาสตร์ โดยการเปิ ดตัว
โรงแรมใหม่ 9 แห่ งใน 5 ประเทศ และยังคงรุ กหน้าขยายตัวต่อไปในไทย ฟิ ลิปปิ นส์ จีน เวียดนาม กาตาร์
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยเหตุน้ ี ดุสิตจึงเปิ ดโรงแรม 37 แห่งใน 11 ประเทศ
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โรงแรมเปิ ดใหม่ในปี 2562
- ดุสิตสวีท ราชดาริ กรุ งเทพ (ประเทศไทย)
- ดุสิตดีทู ดาเวา (ประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
- ดุสิตธานี มัคตัน เซบู (ประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
- ดุสิตธานี เรสซิเดนซ์ ดาเวา (ประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
- ดุสิตธานี แซนเดิลวูด รี สอร์ท กวางตุง้ ฮุ่ยโจว (ประเทศจีน)
- ดุสิตธานี เวทแลนด์ ปาร์ค รี สอร์ท เจียงซู หนานจิง (ประเทศจีน)
- ดุสิตธานี หวูจิน ฉางโจว (ประเทศจีน)
- ดุสิต โฮเทล โดฮา (ประเทศกาตาร์ )
- ดุสิตปริ๊ นเซส เรสซิ เด้นซ์ ดูไบ มารี น่า (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
ในส่ วนของเดอะ บีช คลับ เกาะลู บิ แพลนเทชั่น (ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ) ที่เปิ ดให้บริ การเมื่อปี 2561 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น ดุสิตธานี ลูบิ แพลนเทชัน่ รี สอร์ ท และได้เปิ ดให้บริ การเรี ยบร้อยแล้ว ภายใต้แบรนด์ดุสิตธานี
ในปี 2562 ดุสิตได้ลงนามสัญญากับโครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ดุสิตทั้งหมด 15 โครงการ ภายใต้
ข้อตกลงสัญญาบริ หารโรงแรมและสัญญาธุ รกิจแฟรนไชส์
การลงนามสัญญาโรงแรมในเอเชียแปซิฟิก (APAC)
ในปี 2562 ดุสิตได้ลงนามสัญญาโรงแรม 13 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ได้แก่
- ดุสิตสวีท ราชดาริ กรุ งเทพ (ประเทศไทย)
- ดุสิตดีทู สามย่าน กรุ งเทพ (ประเทศไทย)
- แอทโมทเฟี ยร์ บีช รี สอร์ท กระบี่ (ประเทศไทย)
- ดุสิตธานี ฮอยอัน (ประเทศเวียดนาม)
- ดุสิต ตูฮวั พาเลซ ฮานอย (ประเทศเวียดนาม)
- ดุสิตปริ๊ นเซส กาฐมาณฑุ (ประเทศเนปาล)
- ดุสิตปริ๊ นเซส โบราเคย์ (ประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
- ดุสิตธานี ฮอตสปริ ง แอนด์ สปริ ง รี สอร์ท หวูกงซาน เจียงซี (ประเทศจีน)
- ดุสิตธานี รี สอร์ท เจียงซี หวงซาน (ประเทศจีน)
- ดุสิตธานี ต้าหลี่ ยูนนาน (ประเทศจีน)
- ดุสิตธานี หวูจิน ฉางโจว (ประเทศจีน)
- ดุสิตธานี ฮอตสปริ ง สปริ ง รี สอร์ท กว่างโจว เจียงซี (ประเทศจีน) และ
- ดุสิตปริ๊ นเซส กว่างโจว เจียงซี (ประเทศจีน)

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

38

แบบ 56-1

การลงนามสัญญากับโรงแรมในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริ กา (EMEA)
ปี 2562 ดุสิตได้ลงนามสัญญาโรงแรม 2 แห่งในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริ กา ได้แก่
- ดุสิตปริ๊ นเซส เรสซิ เดนท์ ดูไบ มารี น่า (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
- ดุสิตดีทู แอดเวนเจอร์ รี สอร์ท เจเบล อัขทร (ประเทศโอมาน)
การพัฒนาในปี 2563
ดุ สิตยังคงสร้ างแรงผลักดันที่แข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่ อง และคาดว่าจะเปิ ดโรงแรมประมาณ 10 แห่ ง
โรงแรมในต่างประเทศ 9 แห่ง และในประเทศไทย 1 แห่ง (โรงแรมอาศัย ไชน่า ทาวน์) ทั้งนี้ จานวนโรงแรม
2563 เป็ นการประมาณการ ซึ่ งอาจมี การเปลี่ ยนแปลงเนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID -19)
ในการพยายามบรรลุเป้ าหมายที่จะเปิ ดดาเนิ นการโรงแรมให้ถึง 150 แห่ งภายในปี 2566 ปั จจุบนั
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการโครงการที่มีศกั ยภาพมากกว่า 60 โครงการ โดยเน้นประเทศที่มีศกั ยภาพในการ
เติบโตในธุ รกิ จท่องเที่ ยว เช่ น ฟิ ลิ ปปิ นส์ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่นและโอมาน ประเทศใหม่ๆ ที่ น่าสนใจ เช่ น
ออสเตรเลีย อินเดีย และมีกลยุทธ์เข้าสู่ ตลาดที่มีเสถียรภาพ เช่น ญี่ปุ่น เพื่อยกระดับสถานะที่แข็งแกร่ งด้าน
ธุ รกิจบริ การท่องเที่ยวของดุสิตทั้งในและต่างประเทศ
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
ทาการตลาดให้กบั แบรนด์ดุสิตเพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญารับบริ หารโรงแรมใหม่ๆ โดยดาเนินการ ดังนี้
- มีส่วนร่ วมในการเข้าประชุ ม และเป็ นวิทยากรรับเชิ ญในงานประชุ มทางด้านการลงทุนธุ รกิจโรงแรม
ต่างๆ ทัว่ โลก
- สนับสนุนการจัดงาน South East Asia Hotel Investor Summit 2019 (SEAHIA)
- สนับสนุนการจัดงาน THINC Sri Lanka 2019
- สนับสนุนการจัดงาน HICSA Mumbai 2019
- สร้างเครื อข่ายผูป้ ระกอบธุ รกิจรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่
ปรึ กษาการลงทุน และกลุ่มผูป้ ระกอบการจัดหาทรัพยากร
- ใช้เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพในการประชาสัมพันธ์แผนการขยายธุ รกิจของดุสิตผ่านช่องทางสื่ อสาร
ที่หลากหลาย
- การใช้สื่อสิ่ งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
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(ข) สภาพการแข่ งขัน
การแข่ งขันในปี ทีผ่ ่านมาและแนวโน้ มในอนาคต
สาหรับภาพรวมธุ รกิจรับบริ หารโรงแรมทัว่ โลกตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา มีการแข่งขันค่อนข้าง
สู ง เนื่ องจากมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นของเครื อโรงแรมที่ รับบริ หารและแบรนด์โรงแรม ในขณะที่ โครงการพัฒนา
โรงแรมใหม่ชะลอตัว ส่ งผลให้การแข่งขันในธุ รกิ จรั บบริ หารโรงแรมทัว่ โลกเพิ่ม ขึ้ นอย่างรวดเร็ ว การ
แข่งขันนี้ทาให้ค่าธรรมเนียมการรับบริ หารลดลง และเงื่อนไขต่างๆ มีความยืดหยุน่ มากขึ้น สาหรับแนวโน้ม
ในอนาคต ภูมิภาคเอเชียยังคงมีแนวโน้มและอัตราการเติบโตเป็ นบวกซึ่ งมีปัจจัยมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรและเศรษฐกิจ ในส่ วนของบริ ษทั ปี 2562 โรงแรมที่ได้ลงนามสัญญารับจ้างบริ หารในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้ นในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เวียดนาม จีน และโอมาน ทาให้สัดส่ วนรายได้จากการรับบริ หารโรงแรม
เพิ่มขึ้น
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ให้บริ การด้านการรั บบริ หารโรงแรมในฐานะตัวแทนเจ้าของโรงแรม ธุ รกิ จรั บบริ หารโรงแรม
รวมทั้งการให้ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้า (Licensing) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริ การของบริ ษทั ต้องใช้
บุคลากรเป็ นหลักในการประกอบธุ รกิจ ทีมงานบริ หารโรงแรมของบริ ษทั ล้วนแต่เป็ นบุคลากรผูช้ านาญการที่ผ่าน
งานบริ หารโรงแรมห้าดาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความ
แข็งแกร่ งในการวางกลยุทธ์ พัฒนาโปรแกรมทางการตลาด และสื่ อสารเพื่อสร้ างเสริ มให้เครื่ องหมายการค้าของ
บริ ษทั มีคุณค่าและเป็ นที่จดจา
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีข.6) บริษัท อาศัย โฮลดิง้ ส์ จากัด
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ASAI Hotels ดาเนินการโดย บริ ษทั อาศัย โฮลดิ้งส์ จากัด ในรู ปแบบทั้งที่เป็ นเจ้าของโรงแรม
และรับบริ หารโรงแรม เป็ นแบรนด์ใหม่ของเครื อดุสิต ซึ่ งได้ทาการเปิ ดตัวไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เป็ น
การเจาะตลาดนักเดิ นทางกลุ่มมิลเลนเนี ยลที่กาลังเป็ นที่ นิยมในขณะนี้ โดยโรงแรมอาศัย มีเป้ าหมายเพื่อ
สร้ า งโรงแรมให้ตอบโจทย์นักเดิ นทางยุค ใหม่ ที่ ม องหาประสบการณ์ ใ หม่ๆ แตกต่ างไปจากกรอบเดิ ม
ชื่ นชอบการเดิ นทาง และเสาะหาประสบการณ์ ท่องเที่ยวเสมือนคนในท้องถิ่ น โรงแรมอาศัย เป็ นโรงแรม
ไลฟ์ สไตล์ในราคาที่จบั ต้องได้ โดยการออกแบบโรงแรมจะมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ตกแต่งและ
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ใช้เฟอร์ นิเจอร์ มาจากวัสดุที่ดีเนื่ องจากให้ความสาคัญกับความสวยงาม ปลอดภัยและคุ ม้ ค่าของราคา การ
ออกแบบของโรงแรมจะออกแบบให้ มี ข นาดห้ อ งพัก กะทัดรั ด และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด พื้ น ที่ ท้ งั หมด
ประมาณ 500-700 ตารางเมตร พื้นที่ห้อง 15-18 ตารางเมตร ระบบการบริ หารจัดการค่อนข้างง่าย กระชับ มี
ฟิ ตเนส ที่จอดรถอัตโนมัติ และมีพ้ืนที่ส่วนกลาง Eat, Work, Play จะเน้นให้มีความเป็ นท้องถิ่นและสะท้อน
ถึ งตัวตนเอกลักษณ์ ของชุ มชนนั้นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ ที่น่าจดจากับแขกที่เข้าพักตามสโลแกน “Live
Local” โดยโรงแรมอาศัย ไชน่ าทาวน์ ซึ่ งเป็ นโรงแรมอาศัยแห่ งแรก เดิ มมีกาหนดเปิ ดให้บริ การได้ภายใน
ช่วงต้นปี 2563 แต่เนื่ องจากเกิดการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ระบาดอย่างหนัก
ในช่ วงต้นปี ดังกล่ าว จนถึ งขณะนี้ สถานการณ์ ยงั ไม่คลี่ คลาย เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยสู งสุ ดกับ บริ ษ ทั
พนักงาน และชุมชน ฝ่ ายบริ หารจึงได้พิจารณาเลื่อนการเปิ ดเป็ นไตรมาสที่ 3 ของปี 2563
นอกจากนี้ โรงแรมอาศัย ยัง สร้ า งความแตกต่ า งจากการบริ ก ารรู ป แบบเดิ ม โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่ออานวยความสะดวกสบาย การมอบประสบการณ์ในการจองและเข้าพักกับนักเดิ นทาง
อาทิ การเช็ คอิ นด้วยตนเองที่ ตูบ้ ริ การอัตโนมัติ บริ การคู่มือท่องเที่ยวออนไลน์แบบพิเศษซึ่ งให้ขอ้ มูลกับ
ลูกค้าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ที่มีแต่คนท้องถิ่นเท่านั้นที่รู้จกั แนะนาสถานที่ที่เหมาะแก่
การถ่ายรู ปเพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ในโซเชี ยลมีเดีย รวมถึงมีบริ การลิงค์เข้ากับไกด์ทอ้ งถิ่นเพื่อให้แขกเปิ ด
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
กลุ่มเป้ าหมาย:
นักเดินทางยุคใหม่ที่มีแนวคิดและไลฟ์ สไตล์แบบมิลเลนเนียล เน้นตลาดเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และนักเดิ นทางที่แสวงหาประสบการณ์ ใหม่ๆ และแตกต่างในราคาที่จบั ต้องได้และ
ความคุม้ ค่าในผลิตภัณฑ์ ซึ่ งขณะนี้นกั ท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่มีการเติบโตมากที่สุดและยังเป็ นกลุ่มตลาด
ที่มีความน่าสนใจที่จะเข้าพักในโรงแรมที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน มีการตกแต่งและใช้วสั ดุอย่างดี
ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของโรงแรมอาศัย
(ข) สภาพการแข่ งขัน
เทคโนโลยี การออกแบบที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ และประสบการณ์ แ บบคนท้องถิ่ น คื อสิ่ ง ที่ นัก
เดินทางกลุ่มมิลเลนเนียลแสวงหา ซึ่ งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ตอ้ งการใช้เวลาไปกับการอยูแ่ ต่ในห้องพัก แต่จะ
ใช้บริ การที่ล็อบบี้ซ่ ึ งเป็ นทั้งที่ทางานและที่พบปะสังสรรค์ สามารถพักในห้องที่มีขนาดกะทัดรัดโดยที่ต้ งั
ของโรงแรมอยูใ่ กล้กบั สถานที่ที่น่าดึงดูด และมีความสัมพันธ์กบั ชุ มชน นอกจากนี้ การบริ การที่แปลกใหม่
โดยพนัก งานสามารถมี ท กั ษะที่ หลากหลาย สามารถท างานในหลายตาแหน่ ง โดยโรงแรมอาศัย ได้ใ ห้
ความสาคัญกับพนักงานเป็ นอย่างมาก ต้องการให้โรงแรมอาศัยเป็ นสถานที่ที่พนักงานทางานแล้วมีความสุ ข
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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และสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับโรงแรมอื่น อาศัยมีพนักงานเฉลี่ยเมื่อเทียบ
กับ จ านวนห้ อ งอยู่ ที่ 0.32 เท่ า นั้น ในขณะที่ ค่ า เฉลี่ ย ของโรงแรมทั่ว ไปจะอยู่ 0.73 ซึ่ งหมายความว่า
สิ ทธิ ประโยชน์จะตกอยูก่ บั พนักงานอย่างเห็นได้ชดั และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า อาศัยจะเป็ นองค์กรแรกๆ ที่จุด
ประกายความสาคัญของแรงงานด้านอุตสาหกรรมการบริ การให้มากขึ้ น นอกจากนี้ คู่แข่งสาคัญในตลาด
ได้แก่ Holiday Inn Express (IHG), Moxy (Marriott), CitizenM, Red Planet, ibis (AccorHotels)
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
เป็ นการบริ การที่พกั สาหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ แบบท้องถิ่น และมี
สิ่ งอานวยความสะดวกครบครันพร้อมเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เนื่องจากการใช้จ่ายปั จจุบนั ของนักท่องเที่ยวเริ่ ม
เปลี่ยนไปใช้ช่องทางออนไลน์ ประกอบกับเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โรงแรมอาศัยจึงต้องพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากการให้บริ การที่ทนั สมัย
แล้ว โรงแรมอาศัยยังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาสิ นค้า และได้ทา Collaboration กับหุ น้ ส่ วนต่างๆ เช่น ERR Urban
Rustic Thai, APPIA, Seoul Food Mahanakhon, Akha Ama Coffee เพื่ อตอบโจทย์ลู ก ค้าให้ไ ด้มากที่ สุ ด ถึ ง
ความเป็ นไลฟ์ สไตล์ของอาศัย
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
โรงแรมอาศัย กรุ งเทพฯ ไชน่ าทาวน์ ตั้งอยู่ภายในโครงการ I’m Chinatown ซึ่ งเป็ นโครงการ
Mixed Use ประกอบด้วยห้างสรรพสิ นค้า เรสซิ เด้นซ์ และโรงแรม ติดถนนเจริ ญ กรุ ง ห่ างจากสถานีรถไฟ
ใต้ดิน (MRT) วัดมังกรเพียง 100 เมตร และพร้อมส่ งมอบงานเดือนเมษายน 2563 และคาดว่าจะสามารถเปิ ด
ให้บริ การได้ในเดือนสิ งหาคม 2563
โรงแรมอาศัย กรุ งเทพฯ สาทร ตั้ง อยู่ ใ นซอยสาทร 12 ห่ า งจากสถานี ร ถไฟฟ้ า บี ที เ อส
ศึกษาวิทยา ซึ่ งกาลังก่อสร้างประมาณ 100 เมตร ขณะนี้โรงแรมอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว
เสร็ จ และเปิ ดให้บริ การภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2563
ทั้งนี้ สามารถชมตัวอย่างห้องพักโรงแรมได้ที่ศูนย์ความเป็ นเลิศวิทยาลัยดุสิตธานี ถนนเพชรบุรี
ข.7) LVM Holdings Pte. Ltd.
LVM Holdings Pte. Ltd. (“LVM Holdings”) เป็ นบริ ษทั ย่อยของ Dusit Overseas Co., Ltd. ที่ลงทุน
เมื่อปี 2561 ประกอบด้วย 9 บริ ษทั ซึ่ งจัดตั้งขึ้ นในหลายประเทศในภู มิ ภาคเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง
ประกอบธุ รกิจทาการตลาด ดาเนิ นการจอง และบริ หารจัดการวิลล่าระดับหรู แบบครบวงจรภายใต้แบรนด์
อีลิธ เฮเวนส์ (Elite Havens) ปั จจุบนั มีวิลล่าให้บริ การอยู่ในอิ นโดนี เซี ย ไทย ญี่ปุ่น ศรี ลงั กา และมัลดี ฟส์
โดย LVM Holdings มีแผนการขยายธุ รกิจในอนาคตทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น และศรี ลงั กา และวางแผนจะ
เข้าสู่ ออสเตรเลียและยุโรป
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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โดยในปี 2562 LVM Holdings ได้ลงทุนใน Niseko Gourmet Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุ รกิจ
ให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ในอัตราร้อยละ 100 เพื่อสนับสนุนธุ รกิจหลักของ LVM Holdings
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อีลิธ เฮเวนส์ เป็ นผูใ้ ห้บริ หารจัดการและให้เช่าวิลล่าสุ ดหรู ช้ นั นาในเอเชีย เปิ ดดาเนินการมาแล้ว 22
ปี โดยมีเครื อข่ายวิลล่าสุ ดหรู และชาเล่ต์จานวน 270 แห่ ง ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางยอดนิ ยมอย่าง บาหลี
ลอมบอก ภูเก็ต เกาะสมุย ศรี ลงั กา และนิเซโกะ
ลักษณะการดาเนินการคือ บริ ษทั จะทาสัญญาข้อตกลงพื้นฐานพิเศษโดยตรงกับเจ้าของวิลล่า สุ ดหรู
เพื่อทาการจัดการและ/หรื อทาการตลาดอสังหาริ มทรัพย์ทวั่ โลกผ่านช่ องทางการจองที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ และ
ตัวแทนขาย ซึ่ งการดาเนินงานของ อีลิธ เฮเวนส์ นั้นได้รับการสนับสนุ นโดยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
ภายใน เป็ นการจัดการแบบเรี ยลไทม์ที่รวมทั้งปฏิทิน อัตราราคา ผ่านช่องทางการจองที่หลากหลาย สามารถ
ปรับเปลี่ ยนสถานที่และสกุลเงิ นได้มากมาย ทั้งนี้ ยังสามารถเข้าถึ งผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่ น เจ้าของวิลล่า
ตั ว แทนการท่ อ งเที่ ย ว พนั ก งานวิ ล ล่ า ผู ้บ ริ หารและพนั ก งาน เพื่ อ เป็ นการรั บ มื อ กั บ การแข่ ง ขัน
อันท้าทายในอุตสาหกรรมนี้ พร้อมการอยูเ่ หนือคู่แข่งอยูเ่ สมอ
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
อีลิธ เฮเวนส์ ให้บริ การวิลล่าตากอากาศระดับไฮเอนด์ที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วในเมืองท่องเที่ยวที่
เป็ นที่ตอ้ งการมากที่สุดในเอเชีย สถานที่ให้บริ การแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินก่อนการเลือกเพื่อให้แน่ใจ
ว่าตรงกับการเป็ นแบรนด์ระดับบน
ทีต่ ้งั
อินโดนีเซีย
ไทย
ญี่ปุ่น
ศรี ลงั กา
มัลดีฟส์
ทั้งหมด

จานวนวิลล่ าทีท่ าการตลาด จานวนวิลล่าทีบ่ ริหารจัดการ
171
79
68
47
18
18
5
5
8
0
270
149

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วิลล่าที่ให้บริ การประกอบด้วยวิลล่าเดี่ ยว คอมเพล็กซ์วิลล่าขนาดเล็ก และคอมเพล็กซ์วิลล่าขนาด
ใหญ่อีกสองสามแห่ ง จานวนห้องนอนต่อวิลล่ามีต้ งั แต่ 1 ถึง 9 ห้อง โดยเฉลี่ยแล้วจะมี 4 ถึง 5 ห้องนอน วิล
ล่าแต่ละหลังมีสไตล์และที่ต้ งั อันหลากหลาย มีการออกแบบทั้งแบบทันสมัยไปจนถึงแบบดั้งเดิม ตั้งแต่บา้ น
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ริ มทะเลในเขตร้ อนชื้ น ชาเล่ต์สกี บนภูเขา สถานที่พกั ผ่อนในชนบท และบ้านพักที่มีวิวทิวทัศน์บนหน้าผา
แบบพาโนรามาสวยงามที่เหมาะสาหรับ จัดงานแต่งงาน บ้านพักตากอากาศฤดู ร้อนทั้งหมดมีสระว่ายน้ า
ส่ ว นตัว หลายหลัง มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพิ่ ม เติ ม เช่ น สนามเทนนิ ส ห้ อ งพัก ผ่ อ น ห้ อ งเล่ น เกมส์
ห้องออกกาลังกาย ห้องสปา และโรงภาพยนตร์ ในบ้าน
บ้า นพัก ตากอากาศที่ โดดเด่ นของ อี ลิ ธ เฮเวนส์ ได้แก่ บ้า นผาทะเลและซาวา บี ช วิล ล่ า (ภู เก็ ต
ประเทศไทย) โนกุ บีช เฮ้าส์ และพันดาวา คลิฟ เอสเตท (บาหลี อินโดนีเซีย) บ้านสุ ริยา และปานาเซีย รี ทรี ต
(เกาะสมุ ย ประเทศไทย) วิ ล ล่ า ซาพี และ เซอลอง เซอโล เรซิ เ ดนส์ (ลอมบอก อิ น โดนี เ ซี ย ) บ้า น
เอกอัครราชทูต (กอลล์ ศรี ลงั กา) และวิลล่า เซชู (นิเซโกะ ญี่ปุ่น)
การบริ การให้กบั เจ้าของวิลล่า
อี ลิ ธ เฮเวนส์ ให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจรชนิ ด ที่ ไ ร้ ร อยต่ อ ส าหรั บ เจ้า ของวิ ล ล่ า ด้ว ยการจัด การ
กระบวนการตลาด การจัด การและการเช่ า ทั้ง หมด ซึ่ งจะช่ ว ยยกระดับ และให้ โ อกาสทางการค้า ของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์ ให้อยูภ่ ายใต้แบรนด์ อีลิธ เฮเวนส์เช่นเดียวกับแบรนด์วลิ ล่าเดี่ยวสุ ดหรู
อีลิธ เฮเวนส์ ยังได้ทาการตลาดโดยการนาเสนอวิลล่าทัว่ โลก ส่ วนการสร้างแบรนด์วิลล่าแต่ละแห่ ง
นั้นจะใช้ป้ายโฆษณา เมนู ชุดเครื่ องแบบ และชุดข้อมูล นอกจากนี้ ยังสร้างเว็บไซต์วลิ ล่าโดยใช้ภาพถ่ายจาก
มืออาชี พและเขียนคาโฆษณาเชิ ญชวน โดยวิลล่าแต่ละแห่ งจะทาการตลาดผ่านทางพอร์ ทลั การจองที่ เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของอีลิธ เฮเวนส์ เว็บไซต์ในเครื อ และตัวแทนขาย และการแสดงสถานะออนไลน์ของวิลล่ าจะ
ได้รับการปรับให้เหมาะสมผ่านหลายช่องทางรวมถึงโซเชียลมีเดีย
การบริ การลูกค้า
อี ลิ ธ เฮเวนส์ มอบประสบการณ์ ร ะดับ ห้ า ดาวให้ แ ก่ แ ขกผู ้เ ข้า พัก ตั้ง แต่ ก ารจองไปจนถึ ง การ
เช็คเอ้าท์ โดยปรับให้เข้ากับความต้องการในแต่ละสถานที่โดยเฉพาะ วิลล่าแต่ละหลังจะมีพนักงานมืออาชี พ
ทั้งพนักงานต้อนรับ หัวหน้าพ่อครัว บัตเลอร์ แม่บา้ น พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนขับรถ นอกจากนี้
ยังมีทีมที่ช่วยดูแลการขนส่ งส่ วนบุคคล และการจัดเตรี ยมอาหารและเครื่ องดื่มที่หรู หรา ซึ่ งมีการเก็บสต็อก
ล่วงหน้าตามที่แขกร้องขอไว้ดว้ ย การดาเนิ นงานลักษณะนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริ การกับบุคคลใน
ระดับสู ง
ในช่ วงไม่กี่ปีที่ ผ่านมา ความคาดหวังและความต้องการของลู กค้านั้นเปลี่ ยนไปมาก จากที่มกั จะ
พักผ่อนในวิลล่า เปลี่ยนมาหาประสบการณ์ในท้องถิ่ น ทาให้ผจู ้ ดั การประสานงานวิลล่าต้องใช้องค์ความรู ้
ท้องถิ่นมาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น การบาบัดด้วยสปา สอนเล่นว่าวบาหลี การเช่า
เรื อยอชท์ การออกไปเยี่ยมชมช่ างฝี มื อท้องถิ่ น คู่มือการเล่ นสกี ส่วนตัว ไปจนถึ งการจองโต๊ะ อาหารใน
ร้านอาหารท้องถิ่นที่ดีที่สุดให้ได้ในนาทีสุดท้าย
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อีลิธ เฮเวนส์ ยังอานวยความสะดวกให้กบั กิจกรรมในวิลล่ามากกว่า 400 รายการต่อปี รวมถึงวันเกิด
วันครบรอบงานแต่งงาน งานเลี้ยง และกิจกรรมการดูแลสุ ขภาพ
แรงผลักดัน
ตลาดการให้เช่าที่พกั ในเอเชี ยแปซิ ฟิกเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ โดยได้แรงหนุ นจากการเชื่ อมต่อทาง
อากาศที่เพิ่มมากขึ้ น การเดิ นทางที่ประหยัด การเพิ่มขึ้นของรายได้ของตลาดประเทศเกิ ดใหม่โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ประสบการณ์การพักผ่อนแบบส่ วนตัว ความชอบทางวัฒนธรรมของเอเชี ยสาหรับการท่องเที่ยว
แบบหมู่คณะและครอบครัว และการเติบโตโดยทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว คนที่มีรายได้สูงมองว่าเอเชียแปซิ ฟิก
เป็ นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจสาหรับวันหยุดพักผ่อนในระยะยาว
การสร้ า งบ้า นหลัง ที่ ส องนั้ น เป็ นแรงผลัก ดัน หลัก ที่ ท าให้ เ กิ ด ความต้อ งการให้ เ ช่ า บ้า นพัก
ตากอากาศเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนการดาเนิ นงานที่ เพิ่มขึ้ น เทคโนโลยีออนไลน์ และช่ องทางการให้บริ การที่
เพิ่มขึ้น จะช่วยผลักดันให้มีสถานที่พกั ตากอากาศสาหรับให้บริ การมากขึ้น
การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
กลุ่มเป้ าหมาย:
ลู กค้าของอี ลิธ เฮเวนส์ ส่ วนมากจะมาเป็ นครอบครั ว กลุ่ มเพื่อน ผูบ้ ริ หาร รวมถึ งการมาจัดงาน
แต่งงาน จัดงานพิเศษ และกิจกรรมเพื่อสุ ขภาพ โดยกลุ่มครอบครัวนั้นถือเป็ นกลุ่มที่สร้างรายได้อนั ดับต้นๆ
และได้รับความคุม้ ค่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับที่พกั แบบอื่น นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าทัว่ ไปมีรายได้สูงที่กาลังมองหา
ความเป็ นส่ วนตัว บริ การส่ วนบุ คคลที่ พิเศษสุ ด โดยในแต่ละปี อี ลิธ เฮเวนส์ จะให้บริ การแขกประมาณ
75,000 คน ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีรายได้สูง ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และคนดังที่มีชื่อเสี ยง
ลูกค้าที่มาใช้บริ การมาจาก 110 ประเทศทัว่ โลก ตลาดลูกค้าที่สาคัญคือ อาเซี ยน ออสเตรเลีย จีนและ
ยุโรป ส่ วนในอินเดีย จีน รัสเซี ยและตะวันออกกลางนั้นค่อนข้างมีการเติบโตเป็ นพิเศษ
(ข) สภาพการแข่ งขัน
การตลาดในระดับบน มี วิลล่ าระดับบน (พร้ อมบริ การอันหรู หรา จากบริ ษทั ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
จัดการ ที่มีการพัฒนาศักยภาพการบริ การให้ออกมาอย่างดีเลิศ ในส่ วนนี้ อีลิธ เฮเวนส์ ยังคงเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
รายเดียวที่ตระหนักถึงความสาคัญของขนาด และดาเนิ นงานทัว่ ทั้งภูมิภาคเอเชี ย โดยมีสานักงานบริ หารใน
บาหลี ภูเก็ต เกาะสมุย และนิเซโกะ รวมถึงทีมสนับสนุนในกรุ งมะนิลาและสิ งคโปร์
การตลาดในระดับล่าง คือ บริ การทาความสะอาดและบารุ งรักษาอพาร์ ทเมนท์และวิลล่าในระดับล่างถึง
กลาง ในส่ วนนี้ จะให้บริ การโดยกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ที่มุ่งเน้นการตลาดที่มีการขยายไปสู่ การจัดการ นอกจากนี้
ตลาดการให้เช่าที่พกั ตากอากาศอันหรู หราได้มาถึงขั้นตอนการพัฒนาที่แตกต่างกันไป ในแต่ละประเทศ บ้านพักตาก
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อากาศประมาณ 7,000 หลัง (รวมถึงระดับกลาง) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็ น 5 จุดหมายปลายทางที่มีวิวฒั นาการมา
ตั้งแต่สมัยอดีต ได้แก่ บาหลี ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และศรี ลงั กา
บาหลี – การพัฒนาในช่วงทศวรรษ 1960 บาหลีเป็ นตลาดที่เก่าแก่ที่สุด ให้บริ การบ้านพักตากอากาศที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชียแปซิ ฟิก โดยมีวลิ ล่าให้บริ การประมาณ 3,300 หลัง
ไทย – การให้บริ การบ้านพักตากอากาศของไทยเริ่ มขึ้นในช่วงปี 2523 จุดหมายปลายทางที่สาคัญคือ ภูเก็ต
เนื่ องจากสภาพภูมิอากาศ ชายหาดและประเพณี การท่องเที่ยวที่มีมาอย่างยาวนาน โดยคาดว่ามีวิลล่าประมาณ 700
หลัง ส่ วนเกาะสมุยนั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ มีวลิ ล่าประมาณ 700 หลัง นอกจากนี้ ยังมีจุดหมายปลายทางอื่นๆ
ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา และหัวหิน
ศรี ลงั กา – แม้วา่ ศรี ลงั กาจะเพิ่งเริ่ มต้นทาการท่องเที่ยวมาไม่นาน แต่ก็มีวิลล่าประมาณ 300 หลัง ซึ่ งส่ วน
ใหญ่อยูบ่ นชายฝั่งทางใต้
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์– มีประวัติยาวนานเกี่ยวกับการให้เช่าบ้านหลังที่สองเป็ นที่พกั ตากอากาศ ตลาด
ส่ วนใหญ่เป็ นตลาดในประเทศ แม้วา่ จะมีช่องทางการให้บริ การที่เติบโต แต่ก็มีการขยายตัวของตลาดนานาชาติมาก
ขึ้นในแต่ละปี ระยะทางไกลระหว่างแต่ละจุดหมาย ทาให้เกิดการแบ่งส่ วนของตลาดโดยผูใ้ ห้บริ การในท้องถิ่น ใน
ประเทศออสเตรเลียมีจานวนวิลล่าอยูป่ ระมาณ 1,300 แห่ง ส่ วนใหญ่อยูใ่ นบริ เวณรอบๆ ซิ ดนีย ์ เมลเบิร์น ชายฝั่งทาง
เหนือและทางใต้ของบริ สเบน ชายฝั่งตะวันตกรอบเมืองเพิร์ท และแม่น้ ามาร์ กาเร็ ต ส่ วนในนิวซี แลนด์จะอยูบ่ ริ เวณค
วีนส์ทาวน์
อีลิธ เฮเวนส์ เติบโตขึ้นอย่างเป็ นระบบและผ่านการควบรวมกิ จการของบริ ษทั การจัดการ 7 แห่ งทัว่ ทั้ง
ภูมิภาคเพื่อเป็ นผูน้ าในอินโดนีเซี ยและไทย บริ ษทั ยังคงใช้กลยุทธ์น้ ีต่อไปเพื่อคงสถานะทางการตลาดในฐานะตลาด
วิลล่ าชั้นนาสุ ดหรู ไว้ และบริ หารจัดการตลาดวิลล่ าทัว่ เอเชี ยแปซิ ฟิก โดยบริ ษทั ได้มีแผนที่ จะขยายการเติ บโต
เพิ่มขึ้นในปี 2563
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีข.8) สถานบริการด้ านสุ ขภาพ (สปา)
 เทวารัณย์ สปา
ธุ รกิ จสปา อยู่ภายใต้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) โดยดาเนิ นกิ จการด้านสปาเพื่อ
สุ ขภาพ เปิ ดดาเนินการในประเทศไทยจานวน 3 แห่ง และในต่างประเทศจานวน 8 แห่งดังนี้
ธุ รกิจสปาในประเทศไทยมีจานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
2. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
3. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
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ธุ รกิจสปาในต่างประเทศมีจานวน 8 แห่ง ได้แก่
1. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
2. โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
3. โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
4. โรงแรมดุสิตธานี กวม รี สอร์ท
5. โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร
6. โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริ ง แอนด์ สปา ฉงฮัว่ กวางโจว
7. โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู
8. โรงแรมดุสิตโดฮา ประเทศการ์ตา
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ในด้านผลิ ตภัณฑ์ เทวารัณย์สปา มุ่งเน้นการกลับคืนสู่ ธรรมชาติ จึงได้คดั สรรสมุนไพรและน้ ามันหอม
ระเหยหลากหลายชนิ ดมาผสมผสานให้เป็ นผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย์ เช่น น้ ามันนวด แชมพู
สบู่ เจลอาบน้ าและครี มบารุ งผิว โดยเน้นความบริ สุทธิ์ ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ จึงมี
ความอ่อนโยน และไม่ทาให้เกิ ดอาการแพ้หรื อระคายเคือง ในส่ วนของผลิ ตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพร
เทวารัณย์สปาได้คดั สรรพืชสมุนไพรที่ปลูกในแบบออร์แกนิคให้มากที่สุด
นอกจากนี้ เทวารัณย์ สปายังได้เลือกใช้เวชสาอางที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสอย่าง Algotherm
มาเป็ นส่ วนสาคัญในการดู แลผิวหน้า ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นหนึ่ งในผูน้ าด้านเวชสาอางที่มีส่วนผสมหลักจาก
ท้องทะเล มาตั้งแต่ปี 2505 และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สปายอดเยีย่ มจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552
สาหรับการบริ การ เทวารัณย์ สปา มีพนักงานนวดที่มีประสบการณ์และความชานาญคอยให้บริ การทรี ต
เม้นต์ที่ มี ให้เลื อกหลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นการนวดแบบต่ างๆ เช่ น นวดแบบเทวารั ณย์ ซึ่ งเป็ นการนวดที่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของเทวารัณย์ นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบตะวันตกและ
แบบตะวันออก รวมไปถึง ทรี ตเม้นต์เพื่อการดูแลสุ ขภาพผิว
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
เทวารัณย์สปาดาเนิ นกิจการและรับบริ หารสปาเพื่อสุ ขภาพ โดยมีกลุ่มเป้ าหมายหลักคือลูกค้าที่เข้าพักใน
โรงแรมและลูกค้าที่เห็นความสาคัญในเรื่ องสุ ขภาพ ในปี 2562 มีการทาการตลาดเน้นสื่ อออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์
ของโรงแรมและของเทวารัณย์ สปาเอง รวมทั้งไลน์แอพพลิเคชัน่ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม นอกจากนี้ยงั มีการโปร
โมทสปาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่นๆ เช่น หนังสื อแนะนาการท่องเที่ยวและนิตยสารไลฟ์ สไตล์ต่าง ๆ
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(ข) สภาพการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ธุ รกิจสปาได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากและถื อเป็ นสิ่ งจาเป็ นในโรงแรมโดยเฉพาะระดับห้าดาว
จึงทาให้มีสถานประกอบการสปาและจานวนผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งมีคู่แข่งเปรี ยบเทียบในระดับ
เดียวกัน อาทิเช่น บันยันทรี สปา เซ็นทาราสปา แมนดารา สปา อนันตรา สปา และ ซิกเซ้นส์ สปา เป็ นต้น
ในเรื่ องของการทาแบรนด์ดิ้ง เทวารัณย์สปามีแนวทางที่ชดั เจน โดยเป็ นผูใ้ ห้บริ การสปาเพื่อสุ ขภาพ
ระดับ premium ซึ่ งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งในเรื่ องของ
 การตกแต่งสถานที่ในแบบไทยร่ วมสมัยตามแนวคิด อุทยานสวนสวรรค์ ซื่งมีที่มาจากวรรณคดี
ไตรภูมิพระร่ วง
 การให้บริ การลูกค้าแบบไทย ที่เป็ นที่รู้จกั กันดีไปทัว่ โลก
 เรื่ องของผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีในการให้บริ การ ในแบบ ‘Back to Basics’ ซึ่งเน้นความเป็ น
ธรรมชาติ
 การพัฒนารู ปแบบผลิ ตภัณฑ์และสิ นค้าใหม่ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่ นโดยคานึ งถึ ง เทรนด์ของ
สปาและไลฟ์ สไตล์ของลูกค้า โดยเน้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
นอกจากนี้ เทวารัณย์สปาได้นากลยุทธ์ Blue Ocean มาปรับใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จและการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยไม่เน้นการลดราคาเพียงอย่างเดียว แต่มีการนาเสนอทางเลื อกใหม่ๆให้กบั ลูกค้า ซึ่ งหมายถึง
การพัฒนาสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่ อง โดยเราจะคานึ งถึงกลุ่มลูกค้า ความต้องการของลูกค้า ความนิ ยม
รวมถึงทิศทางการตลาด ควบคู่ไปกับการรักษาคอนเซ็ปต์ Back to Basics ของเทวารัณย์สปา
โดยทั่ว ไปแล้ว กลุ่ ม เป้ า หมายของเทวารั ณ ย์ จะเป็ นลู ก ค้า ระดับ B+ ขึ้ น ไป ทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยแบ่งเป็ นสุ ภาพสตรี ประมาณร้อยละ 60 และสุ ภาพบุรุษประมาณร้อยละ 40 ซึ่ งกลุ่มลู กค้า
ของเทวารัณย์ แต่ละสาขา จะแตกต่างกันออกไป เช่น สาขามะนิ ลา ซึ่ งเป็ นสปาในเมือง ลูกค้าส่ วนใหญ่จะ
เป็ นหญิงชายวัยทางาน ที่ตอ้ งการผ่อนคลายในเวลาที่ค่อนข้างจากัด ในขณะที่ลูกค้าของเทวารัณย์ในประเทศ
ไทยในสาขาต่างจังหวัด เช่น เชี ยงใหม่ พัทยา และหัวหิ น จะเป็ นนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการให้การทาสปาเป็ น
กิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มช่วงเวลาพักผ่อนให้สมบูรณ์
สาหรับปี 2563 นี้ เทวารัณย์สปายังคงจัดให้มีการส่ งเสริ มการขาย รวมถึงทรี ตเม้นต์ใหม่ๆ สาหรับ
ช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็ นการ Refresh การตลาดให้น่าสนใจอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งภาพรวมของธุ รกิจสปาไทย
ยังคงเป็ นที่ยอมรับจากสากลว่าเป็ นสปาที่มีคุณภาพดี ที่สุดในโลก นอกจากนี้ กระแสการให้ความสาคัญต่อ
การดูแลสุ ขภาพที่เพิ่มขึ้น ก็น่าจะเป็ นปั จจัยที่สร้างโอกาสและกระตุน้ ธุ รกิจสปาให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เทวารัณย์สปาได้เตรี ยมเปิ ดสาขาใหม่ เพิ่ม อี ก 2 สาขาในปี 2563 ที่ประเทศสิ งคโปร์ ในโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า สิ งคโปร์ และที่ประเทศกาตาร์ ในโรงแรมดุสิต โดฮา โดยทุกสาขาได้จดั ให้มีพนักงานไทย
ไปบริ หารจัดการตลอดจนดูแลลูกค้าเพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนไทยได้ไปแสดงศักยภาพด้านการบริ การที่
โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ในต่างแดนอีกด้วย
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 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
เทวารัณย์สปาได้เลื อกบริ ษทั ไอ พลัส คิว จากัด ที่มีชื่อเสี ยงและมีประสบการณ์ อนั ยาวนานในการเป็ น
ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลเป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สปา
ตามสู ตรเฉพาะของเทวารัณย์ อันได้แก่ น้ ามันนวด แชมพู สบู่ เจลอาบน้ าและครี มบารุ งผิว สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในการดูแลผิวหน้าคือ Algotherm นั้นบริ ษทั ไบโอคอส ประเทศไทย จากัด เป็ นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการใน
ประเทศไทย
ในกรณี ที่ประเทศนั้นๆ ไม่สามารถนาเข้าผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวได้ เทวารัณย์สปาได้ต้ งั เกณฑ์ในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ทดแทนไว้ดงั นี้
1. ต้องเป็ นบริ ษทั ที่มีแปลงการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเอง หากมีการเพาะปลูกแบบไร้สารกันแมลงหรื อ
การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
2. ต้องเป็ นบริ ษ ัทที่ มี โรงงานผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ สปาที่ ได้รั บมาตรฐานแบบสากล อี กทั้งยังสามารถ
ตรวจสอบได้จากทีมงานของเทวารัณย์สปา
3. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สปาตามสู ตรที่เป็ นมาตรฐานของเทวารัณย์สปาได้ และต้องยินยอมลงนามใน
สัญญาที่จะไม่เปิ ดเผยหรื อผลิตสู ตรของเทวารัณย์สปาต่อบุคคลที่สาม
4. สาหรับในกรณี ที่ประเทศนั้นๆ ไม่มีตวั แทนจาหน่ ายอย่างเป็ นทางการสาหรับผลิ ตภัณฑ์ Algotherm
เทวารั ณย์สปาได้เลื อกผลิ ตภัณฑ์ทดแทนในแบรนด์ที่ มี คุ ณสมบัติใกล้เคี ยงกับ Algotherm อาทิ เช่ น Phytomer,
Thalgo, Elemis หรื อ Jurliques เป็ นต้น
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
เทวารั ณย์สปาพยายามสร้ างโอกาสให้ ลู กค้าสามารถใช้บริ การของสปาไปพร้ อมกันกับการช่ วยลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยในด้านผลิ ตภัณฑ์ เทวารั ณย์สปา มุ่งเน้นการกลับคื นสู่ ธรรมชาติ จึ งได้คดั สรร
สมุนไพรและน้ ามันหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็ นผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย์
โดยเน้นความบริ สุทธิ์ ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของพืชสมุนไพรที่ปลูกแบบออร์ แกนิคให้มากที่สุด รวมทั้งการสร้างสปาที่สามารถใช้แสงจากธรรมชาติหรื อลดการ
ใช้เครื่ องปรับอากาศเพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าและน้ า
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี นา้ สปา
น้ าสปา เป็ นธุ รกิ จในเครื อ ดุ สิ ต อิ นเตอร์ เนชั่นแนล หนึ่ งในผูด้ าเนิ นธุ รกิ จโรงแรมและบริ ษทั พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ช้ นั นาของไทย โดยน้ าสปา มีสาขาในประเทศต่างๆ ดังนี้
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สาขาที่ต้ งั ในโรงแรม ได้แก่
1. โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2. โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3. โรงแรมดุสิตดีทู ยาร์เก ทิมพู ประเทศภูฏาน
4. โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
5. โรงแรมดุสิตดีทู เซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
สาขาที่ต้ งั นอกโรงแรม (Stand alone shop) ได้แก่ โครงการสามย่านมิตรทาวน์ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย (เปิ ด
ให้บริ การเมื่อเดือนกันยายน 2562) ซึ่งให้บริ การด้านความงามอีกด้วย
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
น้ าสปาได้คิดค้นผลิ ตภัณฑ์ที่นามาใช้ในการนวดและทรี ตเมนต์ดูแลผิวกายขึ้ นเอง อาทิ เช่ น ผลิ ตภัณฑ์
ขัดผิวชนิ ดต่างๆ ที่ทามาจากวัตถุดิบธรรมชาติ และน้ ามันนวดกลิ่นต่างๆ ที่ผลิตจากน้ ามันกลัน่ เย็นคุณภาพชั้นเยีย่ ม
ผสมผสานน้ ามันหอมระเหยธรรมชาติสูตรเฉพาะ โดยมีแนวคิดและการบริ การ “Namm” มาจากการพ้องเสี ยงกับคา
ไทยคาว่า “น้ า” โดยการนาอักษรตัวแรกของน้ าสปามารวมกันเป็ นสปาคอนเซ็ปต์ ได้แก่ Natural ธรรมชาติ Aroma
กลิ่น Massage การนวด และ Marine ท้องทะเล
ส าหรั บทรี ตเมนต์ดูแลผิวหน้านั้น น้ าสปา คัดสรรผลิ ตภัณฑ์ที่ มีชื่ อเสี ยงระดับโลกจากฝรั่ งเศส อย่าง
อัลโกเธิร์ม (Algotherm) ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูน้ าการคิดค้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากทะเล มาตั้งแต่ปี 2505
และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สปายอดเยีย่ มจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552
น้ าสปา มี พนักงานนวดที่ มี ประสบการณ์ และความชานาญคอยให้บริ การทรี ตเมนต์ที่ มี ให้เลื อกอย่าง
หลากหลายทั้งการนวดตัว การดู แลผิวกาย ผิวหน้า และแพคเกจต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้ างความรู ้ สึกผ่อนคลาย
และการดูแลสุ ขภาพองค์รวมให้แก่ผูม้ าใช้บริ การ โดยเฉพาะในส่ วนของการนวดที่โดดเด่นคือ นวดซิ กเนเจอร์ ซึ่ ง
เป็ นการนวดที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะผสมผสาน 3 เทคนิค คือการนวดไทย การนวดโลมี่ โลมี่ และการนวดอายุรเวทที่
ช่วยผ่อนคลายร่ างกายและจิตใจ
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
น้ าสปาดาเนิ นกิ จการสปาเพื่อสุ ขภาพ โดยมีกลุ่มเป้ าหมายหลักคือลู กค้าที่เข้าพักในโรงแรมและลู กค้าที่
เห็นความสาคัญในเรื่ องสุ ขภาพ ในปี 2562 มีการทาการตลาดเน้นสื่ อออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์ของน้ าสปาเอง รวม
ทั้งไลน์แอพพลิเคชัน่ เฟสบุค และอินสตาแกรม นอกจากนี้ยงั มีการโปรโมทสปาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่นๆ เช่น หนังสื อ
แนะนาการท่องเที่ยว นิตยสารไลฟ์ สไตล์ และผูท้ รงอิทธิ พลบนโลกโซเชียล
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โดยมีแนวคิดและการบริ การ “Namm” มาจากการพ้องเสี ยงกับคาไทยคาว่า “น้ า” โดยการนาอักษรตัวแรก
ของน้ าสปามารวมกันเป็ นสปาคอนเซ็ปต์ ได้แก่ Natural ธรรมชาติ Aroma กลิ่น Massage การนวด และ Marine ท้อง
ทะเล ทั้งนี้ แฟล็กชิพสโตร์ ที่กรุ งเทพฯ ยังให้บริ การด้านความงามอีกด้วย
นอกจากนี้ บรรยากาศโดยรอบของน้ าสปาเป็ นการตกแต่งแบบไทยร่ วมสมัยผสมผสานกับงานไม้ ที่ให้
ความรู ้สึกและบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่น รวมถึงการตกแต่งภายในที่ทนั สมัยแต่ให้ความรู ้สึกนุ่มนวล และสี ที่
ใช้ที่ให้บรรยากาศของท้องทะเลตามแนวคิดของสปา วัสดุ ตกแต่งจากธรรมชาติ เช่ น ต้นไม้ ที่ มีแนวคิ ดการนา
บรรยากาศสัมผัสจากภายนอกสู่ ภายใน ทั้งหมดนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อให้แขกผูม้ าเยือนได้รับความรู ้สึกที่ผ่อนคลาย
และค้นพบความเงียบสงบในโลกของสปาอย่างแท้จริ ง
(ข) สภาพการแข่ งขัน
ปั จจุ บ ันธุ รกิ จสปาได้ รั บความนิ ยมเป็ นอย่ างมากจึ งท าให้ มี สถานประกอบการสปาและจ านวน
ผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งมีคู่แข่งเปรี ยบเทียบในระดับเดียวกัน อาทิเช่น ปั ญญ์ปุริ สปา ดีวาน่า สปา และ
โอเอซิส สปา เป็ นต้น
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
ในด้านผลิ ตภัณฑ์ น้ าสปามุ่งเน้นการกลับคืนสู่ ธรรมชาติ จึ งได้คดั สรรสมุ นไพรและน้ ามันหอมระเหย
หลากหลายชนิ ดมาผสมผสานให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของน้ าสปา โดยเน้นความบริ สุทธิ์ ของ
ธรรมชาติ รวมทั้งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรที่ปลูกแบบออร์ แกนิคให้มากที่สุด
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีค. ธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกับโรงแรม
ค.1) บ้ านดุสิตธานี
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
‘บ้านดุสิตธานี’ตั้งอยูใ่ นซอยศาลาแดง กรุ งเทพฯ เปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
เป็ นจุดหมายแห่งใหม่สาหรับลูกค้าประจาที่ยงั คงคิดถึงการบริ การที่อบอุ่นและแสดงความเป็ นไทยในแบบฉบับของ
ดุ สิตได้ (Gracious hospitality) ไปจนถึ งกลุ่ มคนรุ่ นใหม่ๆ ที่ ชื่นชอบไลฟ์ สไตล์การพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนๆ ใน
บรรยากาศที่มีความเป็ นส่ วนตัว ด้วยแนวคิดใหม่ที่ดุสิตตั้งใจพัฒนาและปรับให้เข้ากับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ในยุคปั จจุ บนั โดยแบ่งโซนให้เลื อกตามความชอบและไลฟ์ สไตล์ ตั้งแต่คาเฟ่ และบิ สโทรอย่าง ดุ สิต กูร์เมต์ ที่
สามารถรั บประทานอาหารและเครื่ องดื่ มได้ต้ งั แต่เช้าจรดค่ า ไปจนถึ งร้ านอาหารไทย เบญจรงค์ และร้ านอาหาร
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เวียดนาม เธี ยนดอง สาหรับมื้อหลักอันน่ารื่ นรมย์ดว้ ยเมนู จานอร่ อยโดยเชฟคนเดิมจากโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
นอกจากนี้ ยังมีศาลาเต้นรา หรื อ Dancing Hall สาหรับการจัดเลี้ยง และบาร์เครื่ องดื่มริ มสระ หรื อ Garden Bar สาหรับ
การพบปะสังสรรค์ในยามค่าคืน
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
กลุ่มเป้ าหมาย
 กลุ่มพนักงานออฟฟิ ศ ที่มีรายได้ค่อนข้างสู ง
 เพื่อนบ้านที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณบ้านดุสิตธานี
 ลูกค้าสมาชิกดุสิต โกล์ด
 ลูกค้าที่อายุระหว่าง 40-50 ปี ที่มีประสบการณ์ ใช้บริ การโรงแรม 5 ดาว
 กลุ่มครอบครัว
 กลุ่มลูกค้าบริ ษทั ที่ตอ้ งการห้องประชุม สัมมนา
กลยุทธ์
 สร้างกลยุทธ์ เพื่อให้บา้ นดุสิตธานี เป็ นสถานที่พบปะสังสรรค์ของทุกเพศทุกวัย ซึ่ งเหมาะ
สาหรับคนรุ่ นใหม่ และยังคงรักษาไว้ซ่ ึ งลูกค้าของดุสิตธานี
 สร้างและผลักดันแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ในประเทศ และต่างประเทศ
 กาหนดเครื่ องมือสื่ อสารที่เหมาะสมตรงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
 ทาการสรรหาในเชิงรุ กกับกลุ่มลูกค้าใหม่ อาทิ ชาวต่างชาติ
(ข) สภาพการแข่ งขัน
ปี 2562 ธุ รกิจร้านอาหารมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับปั จจัยสนับสนุนจากผูป้ ระกอบการที่เห็นโอกาส
จากธุ รกิจอาหาร เนื่ องจากอาหารยังคงเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการดาเนิ นชี วิต อีกทั้ง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนมา
เน้นความสะดวกสบายและต้องการความรวดเร็ วมากขึ้น จึงมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเชื่ อมโยงกับลูกค้า
และการจัดการธุ รกิจ อาทิ การโฆษณา การสั่งและการจัดส่ งอาหาร ประกอบกับการใช้ชีวิตของผูค้ นในปั จจุบนั เริ่ ม
หันมาใส่ ใจในด้านสุ ขภาพมากขึ้น ด้วยการออกกาลังกายและทานอาหารที่เป็ นประโยชน์ แนวโน้มการดูแลสุ ขภาพ
จึงเป็ นที่นิยมในสังคม รวมไปถึงพฤติกรรมในการกินอาหารและเครื่ องดื่มก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน จึงมีการ
พัฒนาและออกแบบอาหารเพื่อสุ ขภาพซึ่งเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยมากยิง่ ขึ้น
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ปั จจุบนั ธุ รกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่มมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสู ง ผูป้ ระกอบการต่างจึงต้อง
ปรั บกลยุทธ์ ท้ งั ในแง่ คุณภาพและบริ การ รวมถึ งการมี โปรโมชั่นส่ วนลด โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่ น
เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรมเป็ นช่ องทางในการโปรโมทร้านอาหารให้เป็ นที่รู้จกั และสร้างฐานลูกค้าให้มาก
ยิง่ ขึ้น
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บ้านดุสิตธานี เปิ ดให้บริ การตั้งแต่เวลา 7.00 – 23.00 น. โดย ดุสิต กูร์เมต์ ให้บริ การอาหารประเภท
ขนมหวาน (Bakery) อาหาร Light meal อาหารเช้ า All day breakfast และเมนู เ ครื่ องดื่ ม อี ก ทั้ ง ยัง มี
ร้ านอาหารไทย เบญจรงค์ และร้ านอาหารเวียดนาม เธี ยนดอง ให้บริ การอาหารมื้อหลักด้วยเมนู จานอร่ อย
โดยเชฟจากโรงแรมดุ สิตธานี กรุ ง เทพฯ โดยคัดสรรวัตถุ ดิบจากธรรมชาติ ที่ ได้คุณภาพ ปรุ งอาหารสด
สะอาด ตามมาตรฐาน และให้ประโยชน์ทางโภชนาการต่อร่ างกาย นอกจากนี้ บ้านดุสิตธานี ได้สร้างความ
แตกต่างจากร้านอาหารอื่นที่ให้เป็ นมากกว่าร้านอาหารทัว่ ไป โดยได้มีการปรับตัวให้เป็ นศูนย์กลางแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ด้วยการจัดเวิร์คช็อปและกิ จกรรมตามเทศกาลสาคัญ เช่ น สอนวาดภาพอาหาร สอนทาช็อกโกแล็ต
สอนทาเทียน กิจกรรมโยคะ และชมภาพยนตร์ ในสวน (Movie night in the garden) ฯลฯ
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีค.2) บริษัท ดุสิต ฮอสปิ ตัลลิตี้ เซอร์ วสิ เซส จากัด
 ดุสิต ออน ดีมานด์
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ดุสิต ออน ดีมานด์ (Dusit On demand) เป็ นบริ การหนึ่ งที่อยู่ภายใต้บริ ษทั ดุ สิต ฮอสปิ ตัลลิต้ ี เซอร์ วิสเซส
จากัด โดยจะใช้ทรัพยากรต่างๆ จากโรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ในการนี้ บริ ษทั ได้
เล็งเห็นถึงจานวนพนักงาน และประสบการณ์ ในการทางานในการให้บริ การที่ได้มาตรฐาน จึงเกิ ดแนวคิดในการ
ให้บริ การต่างๆ เพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ ให้กบั ลูกค้า โดยแบ่งตามประเภทของงาน ได้แก่ บริ การทา
ความสะอาด บริ การงานช่าง บริ การดูแลสวน และบริ การจัดเลี้ยงส่ วนตัวที่ให้บริ การทั้งในส่ วนพนักงานครัว บริ กร
และพนักงานล้างจานโดยผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดโดยส่ วนใหญ่ จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ecolab ที่ผา่ นการรับรองตาม
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มาตราฐานของ Green Seal ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร และเป็ นผูบ้ ุกเบิกการเคลื่อนไหว
เชิงนิเวศน์ที่ดีกบั สภาพแวดล้อม
 การตลาดและการแข่ งขัน
(1) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
เนื่ องจากในปั จจุ บ ันมี ธุ รกิ จที่ รั บท าความสะอาดอาคารส านักงาน อาคารชุ ดที่ พ ักอาศัย โรงงาน
อุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก แต่พนักงานบริ ษทั เหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการอบรมฝึ กฝนในแบบธุ รกิจโรงแรม
จึงเกิดเป็ นโอกาสทางธุ รกิจให้ดุสิต ออน ดีมานด์ เข้าสู่ ธุรกิจและเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดระดับบน (high end) ได้ เช่น
โรงแรม ระดับ 4 ถึง 5 ดาว และที่พกั อาศัยระดับพรี เมียม เป็ นต้น โดยลูกค้ากลุ่มนี้ลว้ นมีความคาดหวังที่จะได้รับการ
บริ การแบบมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่ งถื อเป็ นกลุ่มลู กค้าที่ มีสัดส่ วนถึ งร้ อยละ 60 โดยตามปกติ โรงแรม
เหล่ านี้ จะว่าจ้างพนักงานภายนอก (outsource) มาท าความสะอาด แต่ การใช้บริ การของดุ สิ ต ออน ดี มานด์ โดย
พนักงานที่มีประสบการณ์ ในการทาความสะอาดห้องพักของโรงแรมโดยตรง จะช่ วยประหยัดเวลาในการทาการ
ฝึ กอบรมได้ ทั้งนี้ จุดเด่นด้านการตลาด คือ พนักงานที่ให้บริ การมีประสบการณ์ดา้ นการให้บริ การโรงแรมระดับ 5
ดาว จะมีทกั ษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี
(2) สภาพแข่ งขัน
ดุสิต ออน ดีมานด์ มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดเรื่ อง การว่าจ้างพนักงานคนไทยให้บริ การแก่ลูกค้า
เท่านั้น ด้วยเล็งเห็นความสาคัญของการเป็ นแบรนด์ไทย และต้องการให้พนักงานที่ให้บริ การสามารถถ่ายทอดการ
ให้บริ การที่แสดงความเป็ นไทยในแบบฉบับของดุสิตได้ (Gracious hospitality) นอกจากนี้ ยังมีการให้บริ การส่ วน
ของช่างที่มีความชานาญด้านการซ่ อมแซมที่พกั อาศัย และสามารถช่วยแนะนาการใช้พลังงานแก่ลูกค้าเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ในส่ วนของการให้บริ การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ สถานทูต เป็ นกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การในส่ วนการ
จัดงานเลี้ยงภายในสถานทูต โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการใช้บริ การพนักงานเสริ์ ฟ และพนักงานล้างจาน (Steward) ของ
โรงแรม
คู่แข่งส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นตลาดดังกล่าวมายาวนาน และมีพนักงานเป็ นจานวนมาก ส่ วนใหญ่จะ
เน้น เรื่ องการทาความสะอาดบริ เวณพื้นที่สาธารณะ (Public area) มากกว่าการทาความสะอาดในห้องพัก โดยมีบริ ษทั
คู่ แข่ งที่ อยู่ในตลาดเดี ยวกัน เช่ น PCS Security and Facilities Service Ltd, ISS Thailand Co., Ltd., N.A.P Service and
Trading, Certainly Co., Ltd.
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
การว่าจ้างพนักงานคนไทยให้บริ การแก่ลูกค้าเท่านั้น เพื่อถ่ายทอดการให้บริ การที่แสดงความเป็ นไทยใน
แบบฉบับของดุสิตได้ (Gracious hospitality) และการให้บริ การส่ วนของช่างที่มีความชานาญด้านการซ่อมแซมที่พกั
อาศัยสามารถช่วยแนะนาการใช้พลังงานแก่ลูกค้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ในส่ วนของการให้บริ การจัดเลี้ยง
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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นอกสถานที่ เช่น สถานทูต โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการใช้บริ การพนักงานเสริ์ ฟ และพนักงานล้างจาน (Steward) ของ
โรงแรม ในส่ วนของผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาดโดยส่ วนใหญ่ จะใช้ผลิ ตภัณฑ์ของ Ecolab ที่ ผ่านการรั บรองตาม
มาตรฐานของ Green Seal ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดโดยส่ วนใหญ่ จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ecolab ที่ผา่ นการรับรองตามมาตรฐานของ
Green Seal ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร และเป็ นผูบ้ ุกเบิกการเคลื่อนไหวเชิงนิ เวศน์ที่ดี
กับสภาพแวดล้อม
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี ดุสิต อีเว้ นท์
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ดุสิต อีเว้นท์ (Dusit Event) ให้บริ การจัดเลี้ ยงนอกสถานที่ ภายใต้บริ ษทั ดุ สิต ฮอสปิ ตัลลิ ต้ ี เซอร์ วิสเซส
จากัด ถือเป็ นธุ รกิจหลักที่สาคัญที่สามารถให้บริ การลูกค้าได้ทนั ทีเมื่อโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ปิ ดให้บริ การลง
เพื่อพัฒนาโครงการ และโรงแรมแห่ งใหม่ ด้วยพนักงานประจาเดิมทั้งในส่ วนบริ การ ครัว Stewarding และฝ่ ายขาย
ซึ่ งยังคงทางานอย่างต่อเนื่ อง และเนื่ องจากมีฐานลูกค้าเดิม ทาให้ธุรกิจนี้ มีรายได้อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่เดือนมกราคม
2562 ดุสิต อีเว้นท์ แบ่งประเภทงานจัดเลี้ยงออกเป็ น บุฟเฟ่ ต์ ค็อกเทล โต๊ะจีน อาหารว่าง และอาหารกล่อง
 การตลาดและการแข่ งขัน
(1) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
สิ่ งที่ เป็ นข้อได้เปรี ยบเมื่ อเที ยบกับคู่ แข่ งในระดับโรงแรม 5 ดาว คื อ การมี ที มงานที่ มี ความช านาญ
(Expertise) เรื่ องงานบริ การ การจัดสถานที่ และด้านอาหารเครื่ องดื่ม เข้าไปพร้อมกับฝ่ ายขายได้ตลอดเวลา สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ยังสามารถดึ งเอาอัตลักษณ์องค์กร เช่ น โลโก้ มาใช้
ประกอบในการตกแต่งสถานที่ จนถึงการนาเสนอบนอาหาร เพื่อเพิม่ ความเป็ น personalize และสร้างความประทับใจ
ให้กบั ผูจ้ ดั งาน จึงนามาซึ่ งผลประกอบการในปี 2562 ที่ผา่ นมาที่ทาได้เกินเป้ าหมายร้อยละ 100
(2) สภาพการแข่ งขัน
ปั จจุบนั การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ยงั คงมีความต้องการสู ง และมีธุรกิจรับจัดเลี้ยงอยูใ่ นตลาดเป็ นจานวนมาก
ตั้งแต่โรงแรม 5 ดาวอื่นๆ ที่มีชื่อเสี ยง อาทิ โรงแรมแมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล Grand Hyatt Erawan Bangkok, Sheraton
Grande ตลอดไปจนถึ งบริ ษทั รั บจัดงานเลี้ ยง ศู นย์ประชุ ม และสถานที่จดั แสดงสิ นค้าและการประชุ มต่างๆ เช่ น
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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อิมแพค เมื องทองธานี โดยคู่แข่งทุ กรายต่างมี ประสบการณ์ และมี ความชานาญในธุ รกิ จนี้ เช่ นกัน แต่เนื่ องจาก
ชื่อเสี ยงของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ซึ่ งสั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมถึงมีพนักงานจานวนมากที่มีอายุการทางาน
กับโรงแรมมาไม่ต่ากว่า 20 ปี มีท้ งั ประสบการณ์และความคุน้ เคยกับลูกค้า รวมถึงผูจ้ ดั งาน ได้รับความไว้วางใจจาก
หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนงานเสด็จพระราชดาเนิ นของพระบรมวงศานุ วงศ์ในโอกาสต่างๆ ทา
ให้ดุสิต อีเว้นท์ยงั คงเป็ นตัวเลือกสาคัญลาดับต้นๆ
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด จากบริ ษทั Ecolab ที่ผ่านการรับรองตามมาตราฐานของ Green Seal ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
ดุสิต อีเว้นท์งดใช้หลอดพลาสติก และใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด จากบริ ษทั Ecolab ที่ผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานของ Green Seal ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นองค์กรไม่ แสวงหาผลก าไร และเป็ นผูบ้ ุ กเบิ กการ
เคลื่อนไหวเชิงนิเวศน์ ที่ดีกบั สภาพแวดล้อม
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีค.3) บริษัท เกรซ มี จากัด
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั เกรซมี จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็ นบริ ษทั เทคโนโลยีและให้บริ การดูแลที่พกั
และการอยูอ่ าศัยแบบครบวงจรในเชิงไลฟ์ สไตล์ซ่ ึ งประกอบด้วย บริ การทาความสะอาด บริ การซักรี ดซักแห้ง และ
บริ การกาจัดแมลง โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะขยายไปสู่ บริ การไลฟ์ สไตล์ เช่ น บริ การจัดเลี้ ยงส่ วนตัว จนไปถึ ง บริ การ
จัดส่ งดอกไม้ โดยใช้อลั กอริ ธึมขั้นสู ง แพลตฟอร์ มดิจิตอล และ เทคโนโลยีการสื่ อสาร เพื่อสร้างประสบการณ์ของ
ลูกค้าที่แตกต่าง ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ที่หลากหลาย ดูแลความเป็ นอยูใ่ ห้อย่างราบรื่ น นอกจากนี้ บริ ษทั เกรซมี จากัด
มุ่งมัน่ ที่จะใช้น้ ายาและอุปกรณ์ทาความสะอาดที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การทั้งหมดของ บริ ษทั เกรซมี จากัด จะได้รับการฝึ กอบรมและรับรองผ่านสถาบันการศึกษา
ของดุสิต เพื่อให้ลูกค้าได้มีความมัน่ ใจในคุณภาพการบริ การที่สูงอย่างต่อเนื่อง
 การตลาดและการแข่ งขัน
(1) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
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พื้นที่ปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ ของ บริ ษทั เกรซมี จากัด อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และมีโอกาสที่
จะขยายธุ รกิ จในต่างประเทศ ในส่ วนของตลาดเป้ าหมายหลัก คือผูพ้ กั อาศัยในคอนโดมิเนี ยมระดับกลางถึงบน
ตลาดเป้ าหมายรอง คือกลุ่มลู กค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยและทางานในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ในทาเลศักยภาพสู ง ติดรถไฟฟ้าและสถานที่อานวยความสะดวก โดยกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มีความต้องการที่จะปรับปรุ ง
คุณภาพชีวติ ของพวกเขา แต่ตอ้ งการคาแนะนาและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
(2) สภาพการแข่ งขัน
บริ ษทั เกรซมี จากัด มีวตั ถุประสงค์ให้บริ การดูแลที่พกั และการอยูอ่ าศัยแบบครบวงจรในเชิงไลฟ์ สไตล์
ซึ่ งสอดคล้องกับอุปทานที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าที่มีความต้องการที่จะหาบริ การอานวยความสะดวก เชื่ อถื อได้ และมี
คุณประโยชน์ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ที่หลากหลาย เพื่อที่จะปรับปรุ งคุณภาพการใช้ชีวติ
ตลาดการแข่ งขันส าหรั บธุ รกิ จให้บริ การดู แลที่ พ กั และการอยู่อาศัยแบบครบวงจรประกอบไปด้วย
ผูใ้ ห้บริ การอิสระเป็ นจานวนมาก โดยส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกิ จขนาดเล็กถึ งขนาดกลาง ซึ่ งขาดประสบการณ์ ในการ
บริ การและมีมาตรฐานที่ไม่มนั่ คง ดังนั้น ปั จจัยในความสาเร็ จของบริ ษทั เกรซมี จากัด คือ การสร้างความไว้วางใจ
และความน่ าเชื่ อถื อจากประสบการณ์ ในธุ รกิ จการบริ การ การสร้ างบุ คลากรบริ การที่ มีคุณภาพ และการสร้ าง
พันธมิตรทางธุ รกิจ
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั เกรซมี จากัด มีวตั ถุประสงค์ให้บริ การดูแลที่พกั และการอยูอ่ าศัยแบบครบวงจรในเชิ งไลฟ์ สไตล์
ซึ่งประกอบด้วย บริ การทาความสะอาด บริ การซักรี ดซักแห้ง บริ การทาความสะอาด และ บริ การกาจัดแมลง
โดยมีวสิ ัยทัศน์ที่จะขยายไปสู่ บริ การไลฟ์ สไตล์เพิ่มเติม เช่น บริ การจัดเลี้ยงส่ วนตัว จนไปถึง บริ การจัดส่ ง
ดอกไม้ โดยผูใ้ ห้บริ การทั้งหมดของ บริ ษทั เกรซมี จากัด จะได้รับการฝึ กอบรมและรับรองผ่านสถาบันการศึกษา
ของดุสิต เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ ใจในคุณภาพการบริ การที่สูงอย่างต่อเนื่อง
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั เกรซมี จากัด มุ่งมัน่ ที่จะใช้น้ ายาและอุปกรณ์ทาความสะอาดที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมซึ่ งไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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2.2.2

ธุรกิจด้ านการศึกษา
นับเป็ นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี หรื อ Dusit Hospitality Education (DHE)
ได้สืบทอดปฏิภาณของกลุ่มดุ สิตโดยการจัดให้มีการเรี ยนการสอน และการฝึ กอบรมในอุตสาหกรรมการ
บริ การการต้อนรับ (Hospitality) เพื่อผลิ ตบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเข้าทางานในโรงแรมและธุ รกิ จการ
ท่องเที่ ยวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2536 โดยเริ่ มต้นเปิ ดสอนหลักสู ตรการเรี ยนด้า นอุ ตสาหกรรมการ
บริ การในนามของโรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานี และในปี 2539 ได้มีการยกสถานะเป็ นวิทยาลัยดุสิตธานี
(Dusit Thani College) โดยมีการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาที่หลากหลาย อาทิเช่น สาขาการครัวและศิลปะ
การประกอบอาหาร (Culinary Arts & Kitchen Management) สาขาการจัดการการท่องเที่ ยว (Tourism
Management) และสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการโรงแรมและรี สอร์ ต (Hotel & Resort Management)
ในปั จจุ บนั วิทยาลัยดุ สิตธานี ได้มีการพัฒนาปรั บปรุ งเนื้ อหาหลักสู ตรต่างๆ ให้มีมาตรฐานระดับ
สากลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในชื่อเสี ยงการงานด้านการต้อนรับและบริ การของชาวไทย และได้มีการเพิม่
หลักสู ตรขั้นสู ง เช่ นหลักสู ตรการบริ การส่ วนหน้า การบริ หารงานระดับหัวหน้างาน ระดับผูบ้ ริ หาร และ
ผูบ้ ริ หารอาวุโส เป็ นต้น แผนการเรี ยนเป็ นไปตามกฎระเบียบของกระทรวง และมีใบรับรองการศึกษาทั้งใน
หลักสู ตรระยะสั้นในระดับประกาศนียบัตร และในระดับปริ ญญาบัตรทั้งปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
ธุ รกิจด้านการศึกษา ประกอบด้วย
ก. วิทยาลัยดุสิตธานี
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ปัจจุบนั วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ให้เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ดังนี้
ก.1) วิทยาลัยดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี จานวน 3 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary
Arts & Kitchen Management)
3. หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขานวัต กรรมการบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
(Service Innovation in Tourism Industry)
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หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (หลักสู ตรนานาชาติ) จานวน 2 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชี พ (Professional
Culinary Arts) ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรปริ ญญาร่ วมระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu) ประเทศ
ฝรั่งเศส และวิทยาลัยดุสิตธานี
2. หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช าการจัดการโรงแรมและรี ส อร์ ท (Hotel & Resort
Management) ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่ได้รับการรับรองจากโรงเรี ยนการโรงแรมโลซานน์ (Ecole hôtelière de
Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์ ) จานวน 2 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary
Arts & Kitchen Management)
หลักสู ตรระดับปริญญาโท จานวน 1 สาขาวิชา ได้ แก่
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (MBA in Hospitality Business Management)
วิทยาลัยดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ บนเนื้ อที่ 12 ไร่
ประกอบด้วย อาคารเรี ยน 2 อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้ น 14,083 ตารางเมตร โดยมีห้องเรี ยน ห้องฝึ กปฏิบตั ิ
ห้องสาธิ ต และห้องครัวที่ ทนั สมัย อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนครบครั น ปั จจุบนั กาลังดาเนิ นการปรั บปรุ ง
สถานที่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการเรี ยนการสอน เพื่อให้มีความใหม่และทันสมัยมากขึ้น ซึ่ งกาหนดการ
แล้วเสร็ จภายในปี 2563
ก.2) วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์ การศึกษาเมืองพัทยา
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี จานวน 2 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary
Arts & Restaurant Management)
ก.3) ศูนย์ ความเป็ นเลิศดุสิตธานี (Dusit Thani Excellence Centre “DTEC”)
จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2560 ในสถานะหน่วยงานหนึ่ งในวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเป็ นศูนย์กลางใน
การต่อยอด การนาหลักสู ตรและองค์ความรู ้ของวิทยาลัยดุสิตธานี ผสมผสานกับประสบการณ์จริ งทางภาค
ธุ รกิจการโรงแรมและการประกอบอาหารของกลุ่มดุสิตธานีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในวงกว้าง โดย
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เปิ ดให้มีหลักสู ตรการอบรมระยะสั้นที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาด การให้คาปรึ กษา
และการให้ความช่วยเหลือในเชิ งปฏิบตั ิ ไปสู่ บริ ษทั ห้างร้านหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและราชการ ตลอดจน
สาธารณชน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบริ การการต้อนรั บ บริ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และบริ การ
ด้านการจัดการและศิลปะประกอบอาหารในประทศไทยให้เจริ ญรุ ดหน้ายิง่ ขึ้นไป นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็ น
เลิศดุสิตธานี ยงั ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางทรัพยากรให้ฝ่ายการศึกษาดุ สิตธานี เพื่อสนับสนุ นการขยายกิ จการ
การศึกษาของกลุ่มบริ ษทั ดุ สิตธานี ไปในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดจากการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาร่ วมกัน
กิจกรรมหลักในปั จจุบนั ของศูนย์ความเป็ นเลิศดุสิตธานี
1. การจัดการฝึ กอบรมระยะสั้นแก่สาธารณชน เปิ ดสอนหลักสู ตรฝึ กอบรมและให้บริ การวิชาการ
แก่ผทู ้ ี่สนใจในอุตสาหกรรมบริ การการต้อนรับและการประกอบอาหารหลายหลักสู ตรตั้งแต่หลักสู ตร 1-2
วัน เช่ นหลักสู ตรการชงกาแฟแบบมืออาชี พ (Barista Training) หลักสู ตรการจัดการงานแม่บา้ น หลักสู ตร
การตลาดเชิ งลึกสาหรับโรงแรมและรี สอร์ ต และหลักสู ตรการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้น
จนถึ ง หลัก สู ตร 2-5 เดื อน เช่ น หลัก สู ตรการประกอบอาหารไทย/อาหารตะวัน ตกแบบมื ออาชี พ และ
หลักสู ตร Executive Program in Hotel Management ฯลฯ
2. การจัดฝึ กอบรมลู ก เรื อสาราญ เพื่อฝึ กฝนพัฒนาให้ลูก เรื อไทยเข้าทางานบนเรื อสาราญเดิ น
สมุทรได้มากขึ้น
3. การจัดฝึ กอบรมงานทางด้านบริ การการต้อนรับ (Hospitality) ที่ออกแบบตามความต้องการของ
ลู ก ค้า สถาบัน (Customized Instituional Training) เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการการฝึ กอบรมแบบ
เฉพาะเจาะจงของบริ ษทั ห้างร้าน หรื อหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
4. การให้เช่าห้องครัวฝึ กปฏิบตั ิ (Training Kitchen) ห้องครัวสาธิ ต (Kitchen Demo Room) และ
ห้องฝึ กอบรม (Training Room) แก่ลูกค้าสถาบันและลูกค้าทัว่ ไป
ศู นย์ความเป็ นเลิ ศดุ สิตธานี ได้เช่ าช่ วงพื้นที่ 1,065 ตารางเมตรในอาคารเลขที่ 588/5 ถนนเพชรบุรี
แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นอาคาร 7 ชั้นบนพื้นที่ 1 ไร่ 66 ตารางวามี พ้ืนใช้สอยรวม
6,947.5 ตารางเมตร จากผูเ้ ช่าหลักบริ ษทั ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จากัด เพื่อใช้เป็ นสถานประกอบการหลักของศูนย์ฯ
กิจกรรมและความร่ วมมือกับองค์กรอื่นๆ ของวิทยาลัยดุสิตธานี
นอกจากการมุ่งเน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ววิทยาลัยดุสิตธานียงั มี
ส่ วนสนับสนุ นและช่วยเหลือสังคมในด้านพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อไปทางานในต่างประเทศ ตลอด
ระยะเวลา 22 ปี ที่ผา่ นมา ทางวิทยาลัยฯได้รับความไว้วางใจจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงานที่
อนุ ญาตให้วิทยาลัยดุสิตธานี เป็ นสถานที่ทดสอบฝี มือคนหางานในสาขาอาชี พธุ รกิจบริ การ จานวน 5 สาขา
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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วิช าชี พ ได้แก่ พ นัก งานประกอบอาหาร พนัก งานผสมเครื่ องดื่ ม พนัก งานบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า และพนักงานทาความสะอาด ซึ่ งก็ได้มีผทู ้ ี่ผา่ นการทดสอบและไปประกอบอาชี พ
ในต่างประเทศเป็ นจานวนมาก
ปั จจุบนั วิทยาลัยดุสิตธานี กรุ งเทพฯ และศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ได้รับการรับรองเป็ นองค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ ใน 2 สาขาวิชาชีพ ได้แก่
1. สาขาวิชาชี พการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผูป้ ระกอบอาหารไทย
ประเภทอาหารคาว และ อาหารหวาน
2. สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริ การเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพร่ างกาย สาขาให้บริ การสปา
จากปณิ ธานและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยดุ สิตธานี ที่มีความมุ่งมัน่ ที่ จะยกระดับและพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาสู่ ความเป็ นสากล วิทยาลัยฯได้มีการลงนามทาความร่ วมมือกับสถาบันชั้นนาในต่างประเทศเพื่อ
การเปิ ดหลักสู ตรร่ วมรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้
 Le Cordon Bleu, France – หลักสู ตรปริ ญญาตรี ร่วม (หลักสู ตรนานาชาติ) บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (Professional Culinary Arts Management)
 Ecole hôtelière de Lausanne, Switzerland – รับรองหลักสู ตรปริ ญญาตรี (หลักสู ตรนานาชาติ)
บริ หารธุ รกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ ท (Hotel & Resort Management)
 Tsuji Culinary Institute, Japan – เปิ ดสอนหลักสู ตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นต้นตารับ สาหรับ
บุคคลทัว่ ไป และสาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี
 Aso College Group, Japan – โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองฟูกูโอกะ
 Ecole de Savignac, France – โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
 Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong – หลักสู ตรระยะสั้นสาหรับผูบ้ ริ หารด้านการ
โรงแรม
 Institut Paul Bocuse, France – โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
 University of Houston, USA – โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กในสถาบันที่มีชื่อเสี ยงด้านอุตสาหกรรมบริ การ เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู ้ในด้านอุตสาหกรรมบริ การการต้อนรับ (Hospitality) ให้ทนั ต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั และ
นาความรู ้ใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยให้มีความเจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น สถาบันที่วทิ ยาลัยได้เข้าร่ วมเป็ น
สมาชิก 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)
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Pacific Asia Travel Association (PATA)
Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
Thailand Incentive and Convention Association (TICA)

โดยทุกหลักสู ตรของวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานการได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก
The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ซึ่ งวิ ท ยาลัย เป็ น
สถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
วิทยาลัยฯได้มุ่งมัน่ พัฒนางานด้านวิจยั และได้นาผลงานวิจยั ที่ได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งข้อมูล
ลิขสิ ทธิ์ และหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวง
พาณิ ชย์ ชื่ อผลงานว่า “การพัฒนาตารับอาหารไทยตามมาตรฐานของวิทยาลัยดุสิตธานี (The Development
of Thai Food Recipes in Accordance with Dusit Thani College Standard)” จัดพิมพ์เป็ นหนังสื อตาราอาหาร
ไทย และหนังสื อตารับอาหารไทย-ฮาลาล มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเผยแพร่ แก่สาธารณชนให้เป็ นที่
แพร่ หลายเป็ นการสื บทอดศิ ลปะการประกอบอาหารไทยให้คงไว้ตลอดไป นอกจากนี้ วารสารวิทยาลัย
ดุ สิตธานี ได้ผ่านการรับรองคุ ณภาพของศูนย์ดชั นี การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็ นวารสารในกลุ่มที่ 1
ซึ่ งมีเนื้ อหาและรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐานระดับสากล และได้ถูกคัดเลือกให้เข้าสู่ ฐานข้อมูล ASEAN Citation
Index (ACI) ต่อไป
ในด้า นกิ จกรรมการแข่ ง ขันวิท ยาลัย ฯได้ส่ ง นัก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรเข้า ร่ วมการแข่ ง ขันทางด้าน
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมกิจกรรมและการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ งาน Jeju Local Cuisine Competition 2019 สาธารณรัฐเกาหลี
โดยได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ The Hong Kong International Culinary Classic 2019 โดยได้รับรางวัล ใน
ทุกรายการที่ส่งเข้าแข่งขัน นอกจากนี้ ยงั มีนกั ศึกษาของวิทยาลัยที่ได้เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมการ
แข่งขัน World Skills 2019 สหพันธรัฐรัสเซีย โดยได้รับรางวัลเหรี ยญยอดเยีย่ ม (Medallion of Excellent)
กว่า 26 ปี ของความสาเร็ จของวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่ งในสถาบันการศึกษา
ด้า นอุ ต สาหกรรมบริ ก ารการต้อ นรั บ (Hospitality Industry) ชั้น น าที่ ไ ด้รั บ มาตรฐานระดับ สากล
ด้วยหลักสู ตรการเรี ยนที่มีคุณภาพ ผนวกกับคณาจารย์ที่มีความรู ้ และประสบการณ์ ตรงสาขาและกิจกรรม
เสริ มทักษะต่างๆ ทาให้วิทยาลัยดุสิตธานี สามารถผลิตบัณฑิ ตที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความรู ้ความสามารถทั้งใน
ทักษะด้านการปฏิบตั ิงาน การบริ หารจัดการ และการมีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ปั จจุ บ นั วิท ยาลัย ดุ สิตธานี มี
นักศึกษาทั้งสิ้ นกว่า 2,748 คน และได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถสู่ สังคมไปแล้ว 7,415 คน
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 การตลาดและการแข่ งขัน
การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
กลุ่มเป้ าหมาย:
 นักเรี ยนระดับเตรี ยมอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ
 ผูป้ กครองและอาจารย์แนะแนวผู ้ที่ มี อิ ทธิ พลในการตัดสิ นใจในการศึ กษาต่ อของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ศิษย์เก่าของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต่างๆ ที่เป็ นนักศึกษาปั จจุบนั ของวิทยาลัยดุสิตธานี (โดยเฉพาะปี 1)
 กลุ่มผูท้ างานในอุตสาหกรรมการบริ การ สาหรับการฝึ กอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และความก้าวหน้า
 กลุ่มบริ ษทั ต่างๆ สาหรับการอบรมพิเศษด้านการบริ การ ฯลฯ
กลยุทธ์ โดยภาพรวมในระดับฝ่ ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE)
1. ทาให้ศูนย์ความเป็ นเลิ ศดุ สิตธานี ซ่ ึ งปั จจุบนั เป็ นหน่ วยงานในวิทยาลัยดุ สิตธานี เป็ นศูนย์รวม
ทรัพยากรทางการศึกษาและฝึ กอบรมเพื่อเป็ นเครื่ องมือในสร้างการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จด้านการศึกษาใน
อนาคต ในทุกระดับหลักสู ตรการศึกษา
2. ขยายธุ รกิ จการศึ ก ษาไปต่ า งประเทศโดยเน้น ไปยัง แถบเอเชี ย แปซิ ฟิ กเป็ นล าดับ แรก โดย
พยายามใช้โมเดลของการไปช่ วยสร้ า งและรั บ รองหลักสู ตรให้สถาบันท้องถิ่ นในประเทศนั้นๆ ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบที่ไม่ตอ้ งใช้การลงทุนมากและเคยทาจนประสบผลสาเร็ จมาแล้วกับสถาบันการศึกษาชั้นสู งแห่ งหนึ่ ง
ในฟิ ลิปปิ นส์
3. ผสานความร่ วมมื อ (Synergistic Cooperation) กับส่ วนธุ รกิ จโรงแรมอย่างเข้มแข็งเพื่อการ
เติบโต โดยการประกบและร่ วมใช้ทรัพยากรบุคคล การตลาด สถานที่ และองค์ความรู ้ ทั้งในและต่างประเทศ
4. สร้างแบรนด์ Dusit Hospitality Education (DHE) ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่แบรนด์
โรงแรมดุสิตธานีเป็ นที่รู้จกั ดีอยูแ่ ล้ว โดยสร้างการรับรู ้และความน่าเชื่อถือในแบรนด์ DHE ให้มากยิง่ ขึ้น
5. สร้ างพันธมิตรในเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Alliances) กับสถาบันการศึ กษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ การขยาย (Expansion Strategy)
1. กลยุท ธ์ ก ารขยายฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารให้บ ริ ก าร (Expanded Product Offering) เพื่ อ ขยาย
กลุ่มเป้ าหมาย ในปี 2562 วิทยาลัยฯ ได้เปิ ดวิชาการทางานบนเรื อสาราญให้เป็ นวิชาเลือกในระดับปริ ญญาตรี
และได้จดั ทากลุ่มรายวิชาสาขาธุ รกิจเรื อสาราญขึ้น เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเปิ ดเป็ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี ดา้ น
เรื อสาราญ (Cruise Line) อย่างเต็มตัวภายในปี 2565 และภายในปี 2565 วิทยาลัยฯ จะเป็ นสถาบันการศึกษาที่
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

63

แบบ 56-1

มีการใช้สื่อในการเรี ยนการสอนแบบ ดิจิตอลอย่างกว้างขวาง โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้เริ่ มแบบค่อย
เป็ นค่อยไปตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
2. กลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายปริ มาณ (Expanded Market Penetration) วิทยาลัยฯ กาลังอยู่ใน
ขั้นตอนการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย 3 กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนให้ดีข้ ึน ซึ่ งกลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กนักเรี ยนมัธยมปลายเพื่อให้เข้าเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี กลุ่มที่
สองกลุ่มคนที่ทางานในอุตสาหกรรมบริ การ (Hospitailty) ที่ตอ้ งการหาความรู ้และทักษะเพิ่มเติม และกลุ่ม
สุ ดท้ายคื อกลุ่ มคนทางานในอุ ตสาหกรรมอื่ นที่ ต้องการเปลี่ ยนงาน เพื่อที่ จะเพิ่มจานวนผูล้ งทะเบี ย นทั้ง
หลักสู ตรปริ ญญาและหลักสู ต รระยะสั้น โดยมี เป้ าหมายว่าภายในปี 2565 นักศึ กษาเข้าใหม่ในหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี ท้ งั หมด (รวมถึงนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ) จะถึงระดับ 1,200 คน จากระดับประมาณ 700
คนในปี ปั จจุบนั ทั้งนี้ เนื่ องจากธรรมชาติของธุ รกิจการศึกษานั้นต้องมีการวางแผนการรับนักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อยหนึ่งปี และแผนการตลาดนี้ได้เริ่ มส่ งผลกับจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ต้ งั แต่ปี 2563 เป็ นต้นไป
การขยายในระดับฝ่ ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE)
เน้นการขยายธุ รกิจศึกษาไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่ งในระยะแรกจะเน้นตลาดเอเชี ยและออสเตรเลีย
นอกจากการเปิ ดตัวของ Dusit Hospitality Management College ที่ฟิลิปปิ นส์แล้ว ในปี 2561 ฝ่ ายการศึกษา
ดุสิตธานียงั มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกลุ่ม Omega Global เพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษา
และฝึ กอบรมในประเทศศรี ล ัง กา ในปี 2562 อยู่ใ นระหว่า งการหาพันธมิ ตรที่ มี ศ กั ยภาพที่ จะลงทุ นใน
ประเทศออสเตรเลีย และใน 3-5 ปี ข้างหน้าทางฝ่ ายการศึกษาฯจะเน้นการหาโอกาสในต่างประเทศเพิ่มเติม
โดยใช้เครื อข่ายที่มีอยูแ่ ละ/หรื อพยายามประกบคู่ไปกับการขยายตัวของกลุ่มดุสิตธานีไปในต่างประเทศ โดย
เริ่ มจากภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เกาหลี เวียดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซี ย มาเลเซียและสิ งคโปร์ ตลอดจน
ตลาดยุโรป เช่น เนเธอร์ แลนด์ อังกฤษ เยอรมนี เป็ นต้น โดยในการดาเนินการจาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อม
ด้านบุคลากรในการสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ งเพื่อรองรับการเติบโตของธุ รกิจในอนาคต
กลยุทธ์ การสร้ างความสมดุล (Balance Strategy)
ความสมดุลในระดับวิทยาลัยดุสิตธานี
ปั จ จุ บ ัน วิ ท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี มี ชื่ อ เสี ย งและความแข็ง แกร่ ง มากในหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารภาคภาษาไทย ชื่อเสี ยงและความแข็งแกร่ งอันนี้ ทาให้
ผูส้ มัครเข้ามาส่ วนใหญ่จะเลือกเรี ยนในสาขาวิชานี้ ทั้งที่รากฐานของวิทยาลัยฯ และของกลุ่มดุสิตธานีมาจาก
การโรงแรม ศิลปะการประกอบอาหารเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของธุ รกิจการบริ การการต้อนรับ (Hospitality) ซึ่ ง
เมื่อพิจารณาจากความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ของกลุ่มดุสิตธานี แล้ว วิทยาลัยฯ สามารถที่จะขยายฐาน
การเรี ยนการสอนให้ครอบคลุมสาขาอื่นๆ ในธุ รกิจการบริ การการต้อนรับ (Hospitality) ให้ทวั่ ถึงมากกว่านี้
เช่น การจัดการโรงแรม (Hotel Management) การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) การจัดการ
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บริ การเรื อสาราญ (Cruise Management) การจัดการงานนิทรรศการและการประชุม (Meetings, Incentives,
Conferences, and Events or “MICE”) ตลอดจนสาขาวิชานวัตกรรมการบริ การในธุ รกิ จการท่ องเที่ ย ว
(Service Innovation in Tourism Industry)
วิ ท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี ก าลัง อยู่ ใ นขั้น ตอนการวางแผนการตลาดและการประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อสร้ างฐานจานวนนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวให้มีท้ งั ปริ มาณและสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่ ง
นอกจากผูเ้ รี ยนและอุตสาหกรรมบริ การจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้ว วิทยาลัยฯ ก็จะได้ประโยชน์จากการ
กระจายตัวของแหล่ งรายได้ไม่ใ ห้กระจุ กตัวอยู่แต่ สาขาวิชาเดี ย ว และในระยะยาวจะสร้ างชื่ อเสี ยงของ
วิทยาลัยว่ามีความแข็งแกร่ งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริ การการต้อนรับที่ครบวงจร
วิทยาลัยฯ ตั้งเป้ าหมายไว้ว่าภายในปี 2565 สัดส่ วนของนักศึกษาเข้าใหม่ในหลักสู ตรปริ ญญาตรี
ระหว่างสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร กับ สาขาอื่นๆ จะเป็ น 65:35 จากสัดส่ วน
88:12 ในปี 2562
นอกจากนี้ วิทยาลัยฯต้องการจะสร้างความสมดุลระหว่างสัดส่ วนนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี
ภาคภาษาไทย กับ หลักสู ตรนานาชาติ ทั้งนี้ สื บเนื่ องมาจากเป้ าหมายที่ทางกลุ่มดุ สิตธานี วางไว้ว่าต้องการ
ยกระดับวิทยาลัยดุสิตธานีให้เป็ นวิทยาลัยระดับนานาชาติ (International League) จากสถานะปัจจุบนั ที่เป็ น
วิทยาลัยเฉพาะทางชั้นนาในระดับประเทศ (Leading Hospitality College in the National League) วิทยาลัยฯ
จะไม่ ส ามารถจัดอยู่ใ นระดับ นานาชาติ ไ ด้โดยปราศจากปริ ม าณนัก ศึ ก ษาในหลัก สู ต รนานาชาติ ที่ ม าก
เพียงพอ
วิทยาลัยฯ ตั้งเป้ าหมายไว้ว่าภายในปี 2565 สัดส่ วนของนักศึกษาเข้าใหม่ในหลักสู ตรปริ ญญาตรี
ภาคภาษาไทย กับ หลัก สู ตรนานาชาติ จะเป็ น 80:20 เที ย บกับ สัดส่ วน 89:11 ในปี 2562 และเนื่ องจาก
ค่าเล่าเรี ยนในหลักสู ตรนานาชาติจะประมาณ 2-2.5 เท่าของค่าเล่าเรี ยนในหลักสู ตรไทย ดังนั้นการเปลี่ยน
สัดส่ วนจานวนนักเรี ย นจาก 89:11 เป็ น 80:20 จะส่ งผลให้สัดส่ วนรายได้จากหลักสู ตรไทย : หลักสู ตร
นานาชาติเป็ นประมาณ 65:35
ท้ายสุ ด วิทยาลัยฯ ยังต้องการจะสร้ างความสมดุ ลในเชิ งรายได้ระหว่างหลักสู ตรปริ ญญาตรี กับ
หลักสู ตรอื่นๆ (หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรระยะสั้น หลักสู ตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสู ตรปริ ญญาโท)
ให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบนั กระแสการเรี ยนรู ้ของโลกได้เปลี่ยนรู ปแบบไป องค์กรมีความจาเป็ นให้บุคลากร
เข้ารับการอบรมทักษะและความรู ้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ส่ วนการเปลี่ยนแปลงแบบเฉี ยบพลัน (Disruption) ใน
หลายอุตสาหกรรมทาให้ลูกจ้าง/พนักงานอาจต้องเปลี่ยนงานตลอดจนเปลี่ยนอุตสาหกรรมสาหรับการหา
งานใหม่ ทาให้ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นสาหรับหลักสู ตรระยะสั้นเพื่อสร้างทักษะใหม่ (Re-skilling) หรื อ
ยกระดับทักษะเดิม (Up-skilling) ตลอดจนความต้องการในการยกระดับทักษะและความรู ้ในเชิงบริ หาร ซึ่ ง
สามารถทาได้ผา่ นหลักสู ตรเทียบโอนประสบการณ์ และปริ ญญาโทบริ หารธุ ร กิจ (MBA) ที่มีความยืดหยุ่น
ในการเรี ยนการสอนเพื่อรองรับกลุ่มเป้ าหมายของทางวิทยาลัยฯ ซึ่ งคือคนที่ทางานมาแล้วระดับหนึ่ งและ
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ต้องการทางานพร้ อมกับการเรี ยน จึงเป็ นโอกาสที่ดีที่วิทยาลัยฯจะขยายการเรี ยนการสอนเข้าสู่ ตลาดนี้ ให้
มากขึ้น
ปั จจุบนั แหล่งรายได้ของวิทยาลัยฯ ส่ วนใหญ่มาจากหลักสู ตรปริ ญญาตรี วิทยาลัยฯ จึงตั้งเป้ าหมาย
ไว้วา่ ภายในปี 2565 สัดส่ วนของรายได้จากหลักสู ตรปริ ญญาตรี กบั รายได้จากหลักสู ตรอื่นๆ จะเป็ น 70:30
เมื่อเทียบกับสัดส่ วน 88:12 ในปี 2562
ความสมดุลในระดับฝ่ ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE)
เป็ นความปรารถนาอย่า งแรงกล้า ของฝ่ ายการศึ ก ษาฯที่ จะขยายฐานธุ รกิ จการศึ ก ษาออกไปให้
กว้างขวางเพื่อเป็ นประโยชน์สูงสุ ดกับคนจานวนมาก ฝ่ ายการศึกษามีแผนการขยายฐานทั้งในประเทศผ่าน
การตั้งสถาบันศึ กษาในระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี และในต่างประเทศผ่านการร่ วมมื อกับหุ ้นส่ วนต่างๆใน
ประเทศนั้นๆ ซึ่ งในเชิ งธุ รกิ จจะเป็ นการกระจายความเสี่ ย งในแหล่ ง รายได้ไม่ใ ห้ก ระจุ ก ตัวอยู่เพีย งจาก
วิทยาลัยดุสิตธานีแต่เพียงแห่ งเดียว ความสมดุล (Balance) และความหลายหลาย (Diversification) จึงจะเป็ น
ผลพลอยได้ที่ตามมาในระยะยาว
กลยุทธ์ การสร้ างความหลากหลายทางธุรกิจ (Diversification Strategy)
การสร้ างความหลากหลายในระดับวิทยาลัยดุสิตธานี
เป้ าหมายหนึ่ งที่ทางวิทยาลัยฯ ตั้งไว้คือจะนาความชานาญและประสบการณ์ จากทั้งการสอนและ
จากการปฏิ บตั ิจริ งของกลุ่มดุ สิตธานี มาใช้ประโยชน์ต่อสังคมและธุ รกิ จให้มากที่สุด นอกจากการขยายตัว
ของหลักสู ตรการฝึ กอบรมให้ หลากหลายและตอบสนองต่ อความต้องการของหน่ วยงานทั้งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนแล้ว ทางวิทยาลัยฯ จะต่อยอดธุ รกิ จเข้าไปเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านที่ปรึ กษา (Consulting) ตลอดจน
เข้าไปช่วยจัดตั้งและจัดองค์กร (Initial Set-up & Organize) ให้แก่ผปู ้ ระกอบการในธุ รกิจบริ การรายใหม่ที่มี
เงินทุนแต่อาจขาดประสบการณ์และความชานาญ
นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังต้องการเป็ นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certify Body) บุคลากรในธุ รกิ จ
ให้กบั องค์กรทั้งในและต่า งประเทศ หนึ่ งในความพร้ อมที่ ทางวิทยาลัยฯมี อยู่แล้วคื อการเป็ นหน่ วยงาน
รับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Competency Certify Body) ของประเทศไทย
เมื่อมาตรฐานนี้ได้รับการประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ
การสร้ างความหลากหลายในระดับฝ่ ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE)
ในระยะยาวความหลากหลายจะเกิดจากการกระจายตัวของฐานธุ รกิจการศึกษาไปยังหลายประเทศ
และขึ้นกับความสามารถในการใช้ซ้ าให้เกิดประโยชน์เท่าทวี (leverage) จากความชานาญและประสบการณ์
ที่ เกี่ ย วจากวิท ยาลัย ดุ สิ ตธานี และศู นย์ค วามเป็ นเลิ ศ ดุ สิ ตธานี และจากการเรี ย นรู ้ ซ่ ึ ง กันและกันระหว่าง
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หน่ วยงานการศึ ก ษาต่ า งๆ และจากหน่ วยงานอื่ น เพื่ อต่ อยอดเป็ นธุ รกิ จต่ อเนื่ องในอนาคต โดยจะขยาย
หลักสู ตรทางวิชาการในระดับอื่น อาทิ หลักสู ตรวิชาชี พ และ Executive Program เพื่อสร้ างความหลากหลายใน
ผลิตภัณฑ์และบริ การ
สภาพการแข่ งขันของธุรกิจการศึกษา
การท่องเที่ยวจัดเป็ นอุตสาหกรรมภาคบริ การที่มีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทย โดย
ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่ นมากมาย ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่มี
ศักยภาพจานวนมากจึ งได้เปิ ดหลักสู ตรด้านอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ ยวและบริ การมากขึ้ นเพื่อผลิ ตกาลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริ การ และการท่องเที่ยวของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทย
เริ่ มก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อจานวนประชากรวัยเรี ยนที่ลดลงในอนาคต เป็ นผลให้จานวน
แรงงานที่จะขยายตัวช้าลง และมีจานวนลดลงในอนาคต ประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสิ นค้าและบริ การ
ด้านการท่องเที่ ยว การแพทย์และสุ ขภาพ ทั้งปั จจัยบวกและลบดังกล่ าว วิทยาลัยฯ จึงต้องวางแผนปรับเปลี่ ยน
หลักสู ตร และระบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และจานวนผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติที่
มีแนวโน้มลดลงด้วย ซึ่ งคาดว่าการแข่งขันทางการการศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การในอนาคต
จะทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยฯ ยังต้องวางแผนในการเพิ่มหลักสู ตรด้านการบริ การวิชาการให้มากขึ้นโดย
มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ธุ รกิ จการศึกษา ต้องใช้คณาจารย์และหลักสู ตรการเรี ยนเป็ นหลัก นอกเหนื อไปจากการจัดสถานที่ และ
จัดหาอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนต่างๆ ให้แก่นกั เรี ยน ด้วยหลักสู ตรการเรี ยนที่ มีคุณภาพ ผนวกกับคณาจารย์ที่มี
ความรู ้ และประสบการณ์ ตรงสาขา และกิ จกรรมเสริ มทักษะต่างๆ ควบคู่ไปกับความพร้ อมด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ทั้งในเรื่ องอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้วทิ ยาลัยดุสิตธานี
สามารถผลิ ตบัณฑิ ตที่ เต็มเปี่ ยมไปด้วยความรู ้ ความสามารถในทักษะทั้งทางด้านการปฏิ บตั ิ งานและการบริ หาร
จัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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ข. โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จากัด)
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
เป็ นการร่ วมทุนระหว่างกลุ่มดุสิตธานี และ เลอ กอร์ ดอง เบลอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (Le Cordon Bleu
International) โดยจัดตั้งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนในนาม บริ ษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จากัดตั้งแต่ปี 2550 โดย
เปิ ดสอนหลักสู ตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การในระดับประกาศนี ยบัตรและระดับวุฒิบตั ร
หลายหลักสู ตรดังต่อไปนี้
 หลักสู ตรคลาสสิ คไซเคิล (Classic Cycle Programme) ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร ที่เปิ ด
สอนทั้งวันธรรมดา และหลักสู ตรวันเสาร์ ซึ่งมีให้เลือก 3 หลักสู ตรด้วยกัน
 หลักสู ตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine)
 หลักสู ตรการทาขนมปั ง (The Art of Bakery)
 หลักสู ตรความรู ้เกี่ยวกับไวน์และค็อกเทล (Wine Studies and Cocktail Course)
 หลักสู ตรศิลปะการทากาแฟ (Barista Course)
 หลักสู ตรระยะสั้นอีกหลายหลักสู ตร (Culinary Discovery short courses and workshops)
โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต เป็ นส่ วนหนึ่ งในเครื อข่ายสถาบัน เลอ
กอร์ ดอง เบลอ ทัว่ โลกที่มีความมุ่งมัน่ สู่ ความเป็ นเลิศในการพัฒนาความรู ้และเทคนิ คการทาอาหารฝรั่งเศส
ตลอดจนพัฒนาสู ตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็ นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลก เปิ ด
สอนต่ อ เนื่ อ งมายาวนาน 124 ปี ปั จ จุ บ ัน มี ส าขาของโรงเรี ยนและเป็ นหุ ้ น ส่ วนความร่ วมมื อ ใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งหมด 35 แห่ งใน 20 ประเทศ และมีนกั เรี ยนที่เข้าเรี ยนในหลักสู ตรต่างๆจานวน
20,000 คนต่อปี
เนื่ องจากการปิ ดสานักงานของกลุ่มดุ สิตธานี ที่หัวถนนสี ลมเป็ นการชั่วคราวตั้งแต่เดื อนธันวาคม
2561 โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จึงได้ทาการย้ายสถานที่การเรี ยนการสอน
และส านัก งานไปยัง อาคารเซ็ นทรั ล แอท เซ็ นทรั ล เวิล ด์ ชั้น 17-19 ตั้ง อยู่บ นเลขที่ 4, 4/5 ถนนราชดาริ
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ โดยได้เปิ ดทาการเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
ปั จจุบนั โรงเรี ยนมีนกั เรี ยนจากหลากหลายประเทศลงทะเบียนเรี ยนในหลักสู ตรต่างๆ โดยนักเรี ยน
ไทยส่ วนใหญ่จะเรี ย นหลักสู ตรอาหารตะวันตก หลักสู ตรการทาขนมอบ หลักสู ตรการทาขนมปั ง และ
หลักสู ตรวิชาการครัวไทย ขณะที่นกั เรี ยนชาวต่างชาติจานวนมากมีความต้องการที่จะเรี ยนรู ้เคล็ดลับอาหาร
ไทย ในแต่ละหลักสู ตรจะสอนโดยทีมอาจารย์และเชฟที่ได้ผ่านการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ ดา้ นการ
ทาอาหารในตาแหน่งอาวุโสของโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกและภัตตาคารระดับมิชลิน สตาร์
ตลอดหลายปี ที่ ผ่า นมา โรงเรี ย นสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิ ต ได้อบรม
ผูป้ ระกอบการ เชฟ นักเขียนด้านอาหาร นักสไตลิสอาหาร และผูเ้ ชี ยวชาญด้านการดื่มไวน์ โดยศิษย์เก่าของ
โรงเรี ยนสามารถเข้าถึงเครื อข่ายศิษย์เก่าที่มาจากทัว่ ทุกมุมโลก
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 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต มีแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ปรับปรุ งธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั มีผสู ้ นใจเข้าเรี ยนในหลักสู ตรต่างๆ เป็ นจานวนมาก โดยคิดเป็ นนักเรี ยนไทย
ร้อยละ 70 และนักเรี ยนต่างชาติร้อยละ 30
กลุ่มเป้ าหมาย:
 กลุ่มผูส้ นใจทัว่ ไป ครอบครัว และเยาวชน
 กลุ่มบริ ษทั องค์กรชั้นนา กลุ่มบริ ษทั คู่คา้
 ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหารและการบริ การ เช่น โรงแรม รี สอร์ ท ร้านอาหาร
 สถาบันแนะแนวการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
(ข) สภาพการแข่ งขัน
ความต้องการกลุ่มผูส้ าเร็ จการศึกษาสายงานวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านอาหาร ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เนื่องจาก
มีความต้องการบุคลากรที่เพิ่มสู งขึ้น ในภาคธุ รกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ แนวโน้มของการ
เติบโตของธุ รกิ จดังกล่าว น่ าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่ องต่อไปอีก 2-3 ปี ข้างหน้า หากไม่ได้รับผลกระทบจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ผลของโลกาภิวฒั น์ยงั คงสร้ างกระแสให้เกิ ดความสนใจในการศึกษาศิลปะด้านการทาอาหารอย่างต่อเนื่ อง
อีกทั้ง ยุคอาหารฟิ วชัน่ ที่แพร่ หลายไปทัว่ โลก ยิง่ ส่ งผลให้ เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต มีโอกาสเติบโตทางธุ รกิจเพิ่มมากขึ้น
ในส่ วนของภาวะการตลาดของสถาบันฝึ กอบรมศิลปะการทาอาหารในประเทศไทยนั้น เลอ กอร์ ดอง เบลอ
ดุสิต ยังคงเป็ นผูน้ าด้านสถาบันสอนการทาอาหารในระดับแนวหน้า ซึ่ งปั จจุบนั ยังคงไม่มีคู่แข่งขันที่เป็ นสถาบัน
ระดับนานาชาติ หรื อกิ จการร่ วมค้าใดๆ ที่ นาเสนอหลักสู ตรการเรี ยนในระดับที่ ใกล้เคี ยงกัน แต่ท้ งั นี้ ยังคงต้อง
ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิ ต เป็ นสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับนานาชาติ ที่ น าเสนอทั้งหลักสู ตร
การทาอาหารแบบฝรั่งเศสและอาหารไทย ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมด้านอาหารของทั้งสองประเทศ โดยมีหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การ สาหรับอาจารย์เชฟผูส้ อนจะคัดเลือกจากประสบการณ์
การทางานในระดับมืออาชี พจากร้ านอาหารห้าดาวทัว่ โลก ซึ่ งหากมีประสบการณ์ การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็ น
พิเศษ
นอกจากนี้ เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต ยังมีการจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรผูส้ อนอย่างมีระบบ ซึ่ งผูท้ ี่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นอาจารย์เชฟผูส้ อนแล้วนั้น จะต้องผ่านการฝึ กอบรม และการสังเกตการณ์ในหลักสู ตรที่เปิ ด
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การเรี ยน การสอนทั้งในรู ปแบบการสาธิ ตการประกอบอาหาร และห้ องปฏิ บ ัติ การครั ว เป็ นเวลา 3 เดื อน
อย่างไรก็ตาม ผูส้ อนยังจาเป็ นต้องผ่านการทดสอบภาคปฏิบตั ิการสอน และการสัมภาษณ์ ก่อนการบรรจุเข้าสอนจริ ง
ในหลักสู ตร
ตามที่ การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรของโรงเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ อาจารย์เชฟผูส้ อนจ าเป็ นต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร ดังนั้น อาจารย์เชฟผูส้ อนทุกท่านจะต้องสอบผ่านการวัดผลทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามกฎระเบี ยบข้อบังคับของกระทรวงศึ กษาธิ การ พร้ อมการควบคุ มคุ ณภาพการเรี ยน
การสอน ภายใต้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายใต้ระบบการประเมินคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิ การ
เพื่อรักษาระดับคุณภาพ และมาตรฐานการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน ซึ่ งจะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ทุกๆ 3 ปี
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู ้ ความสามารถ
ทาให้อาจารย์ผูส้ อนมี ความเจริ ญก้าวหน้าและศักยภาพในการสอน ซึ่ งมี การดาเนิ นงานสนับสนุ นในหลาย ด้าน เช่ น
การเรี ยนในหลักสู ตรต่างๆ ภายในโรงเรี ยน และจากสถาบันอื่นๆ ทั้งทักษะการทางาน การสอน และภาษาอังกฤษ
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีค. Dusit Hospitality Management College (DHMC)
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
Dusit Hospitality Education Philippines (“DHEP”) ซึ่ งถื อ หุ ้ น โดย Dusit Thani Philippines Inc.
(“DTPI”) ร้ อ ยละ 40 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ 2 อย่า ง ได้แ ก่ โรงแรม DusitD2 The Fort Manila และวิท ยาลัย Dusit
Hospitality Management College (“DHMC”) ซึ่ งทั้งสองธุ รกิจนี้ ตั้งอยู่บนอาคาร 27 ชั้นที่กาลังก่อสร้ างใน
เมื อง Bonifacio Global City ซึ่ ง ส่ วนที่ เป็ นวิท ยาลัย ใช้พ้ื นที่ 12 ชั้น และติ ดตั้ง อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน
เกี่ ย วกับ การบริ ก ารการต้อ นรั บ (hospitality) การท่ อ งเที่ ย ว (tourism) และศิ ล ปะการประกอบอาหาร
(culinary) DHMC เป็ นวิท ยาลัย ที่ มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ ใ นด้า นการเรี ย นการสอนของธุ รกิ จการบริ ก าร
การต้อนรับ และศิลปะการประกอบอาหาร ผ่านการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบในห้องเรี ยน และ
เรี ยนออนไลน์ รวมทั้งการปฏิ บตั ิ จริ งทางด้าน front office, housekeeping ส่ วนการทาครัวและการบริ การ
โดยที่นกั เรี ยนของ DHMC สามารถปฏิบตั ิงานจริ งที่โรงแรม DusitD2 ดังกล่าว และส่ วนของร้านอาหารใน
โรงแรม และมีผูด้ ู แลที่มีประสบการณ์ ให้คาแนะนาแก่นกั เรี ยน โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของภาคปฏิ บตั ิการเรี ยน
การสอน
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เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 DHMC ได้เปิ ดรับนักเรี ยนรุ่ นแรกจานวน 12 คน ในหลักสู ตรปริ ญญาตรี
สาขาการจัดการบริ การการต้อนรับ (Bachelor of Science in Hospitality Management Program) ซึ่ งรับรอง
โดย École hôtelière de Lausanne (EHL) และมี เ ป้ า หมายการรั บ นัก เรี ยนจ านวน 1,200 คนในอนาคต
ในหลัก สู ต รทั้ง ระดับ ประกาศนี ย บัต ร อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี แ ละหลัก สู ต รวิ ช าชี พ สาขาการบริ ก าร
การต้อนรั บ การท่องเที่ ยว และศิ ลปะการประกอบอาหาร สาหรั บส่ วนโรงแรม dusitD2 The Fort Manila
คาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินการในปี 2563
ในเดือนมีนาคม 2563 DTPI ได้ขายหุ ้นใน DHMC จานวน 3,599,997 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ
40.00 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมดของ DHMC ให้แก่ Fine Properties, Inc.ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
 การตลาดและการแข่ งขัน
ปั จจุ บ นั มี โรงเรี ย นที่ เ ปิ ดสอนหลัก สู ต รการจัดการโรงแรมเป็ นจานวนหลายแห่ ง ที่ ส าธารณรั ฐ
ฟิ ลิปปิ นส์ แต่ Dusit Hospitality Management College จะสร้างความแตกต่างจากโรงเรี ยนอื่น โดยจะจัดให้มี
หลักสู ตรนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากพันธมิตรที่มีเสี ยงระดับโลก ได้แก่ École hôtelière de Lausanne
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นอกจากนี้ Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. จะร่ วมมือกับสถาบันชั้น
นานานาชาติ Institut Paul Bocuse ซึ่ งเป็ นสถาบันศึ กษาด้านการโรงแรมและท่องเที่ ย วที่ มีมาตรฐานและ
คุณภาพชั้นสู ง เพื่อเปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตร
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
หลักสู ตรที่จะเปิ ดสอนมีดงั นี้
 หลักสู ตรด้านอุตสาหกรรมบริ การการต้อนรับในระดับปริ ญญาตรี
 หลักสู ตรการจัดการบริ การการต้อนรับ (Hospitality Management)
 หลักสู ตรระยะสั้นทางด้าน ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) การดาเนินธุ รกิจโรงแรม
(Hotel Operations)
 หลักสู ตรการบริ หารการบริ การการต้อนรับชั้นมืออาชี พ (Professional Hospitality Management)
ในหลากหลายด้าน
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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2.2.3 ธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
ก. โครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ รูปแบบผสม (Mixed-Use Project)
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม เป็ นการร่ วมทุนระหว่าง บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ผ่านบริ ษทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม และบริ ษทั เซ็ นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย โรงแรมดุ สิ ตธานี
กรุ งเทพฯ แห่ งใหม่ อาคารที่พกั อาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสานักงาน ภายใต้ชื่อโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ ค
(Dusit Central Park) และพัฒนาขึ้ นภายใต้แนวคิ ด “Here for Bangkok” มี มูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 36,700
ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนี้ จะตั้งอยู่บนที่ดินซึ่ งบริ ษทั เช่ ามาจากสานักงานทรั พย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ขนาด 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา ณ บริ เวณหัวมุมถนนสี ลมและถนนพระราม 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเข้าร่ วมลงทุนในโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประกอบด้วยการได้มาซึ่ งสิ ทธิ การเช่ าที่ดิน
การก่อสร้างและพัฒนาโรงแรม อาคารที่พกั อาศัย และ โครงสร้างอาคารศูนย์การค้า ผ่านบริ ษทั วิมานสุ ริยา
จากัด
2. การเข้าร่ วมลงทุนในโครงการพัฒนาอาคารศูนย์การค้าผ่านบริ ษทั สวนลุม พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
3. การเข้ า ร่ วมลงทุ น ในโครงการอาคารส านั ก งาน ผ่ า นบริ ษัท ศาลาแดง พร็ อ พเพอร์ ต้ ี
แมนเนจเม้นท์ จากัด โดยมีบริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จากัด รับโอนสิ ทธิ การเช่าที่ดินสาหรับโครงการ
อาคารสานักงาน ไปจากบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์
จากัด เช่าช่วงที่ดินต่อจาก บริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จากัด
ในการลงทุนในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ ค เป็ นการใช้พ้ืนที่ เช่ าเดิ มที่บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่ าที่ จาก
สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยไ์ ว้ ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2511 ที่ดินเนื้ อที่ประมาณ 15 ไร่ 3 งาน
67.84 ตารางวา มีอายุสัญญาเช่ า 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2516 ซึ่ งครบกาหนดวันที่ 31 มีนาคม 2546 และ
สามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ ากันใหม่ ซี่ งบริ ษทั ได้ลงนามต่อสัญญาเช่ า
ที่ดินพร้อมอาคารครั้งที่ 1 โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 บนที่ดิน 18
ไร่ 1 งาน 28.20 ตารางวา ซึ่ งต่อมา บริ ษทั สละสิ ทธิ ตามสัญญาเช่าที่ดินเดิมและสละสิ ทธิ ในการต่ออายุสัญญาเช่ า
ที่ดินเดิมดังกล่าว เพื่อลงนามในสัญญาเช่าฉบับใหม่ กับสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งมีกาหนด
ระยะเวลา 30 ปี ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 บนพื้นที่ 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา (ที่ดินเช่าเพิ่มเติมจากเดิม 18 ไร่ 1
งาน 28.20 ตารางวา อีกจานวน 5 ไร่ 0 งาน 74.52 ตารางวา ที่เคยเป็ นที่ ต้ งั ของอาคารโอลิ มเปี ย และอาคารไทย
ประกันชีวติ และตึกแถว 9 ห้อง)
โครงการดังกล่าวถือเป็ นการต่อยอดธุ รกิ จโรงแรมซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลัก กระจายความเสี่ ยง เพิ่มศักยภาพใน
การแข่ งขัน และยังช่ วยเสริ มสร้ างดุ สิ ตธานี ให้แข็งแกร่ งยิ่งขึ้ น โครงการแห่ งนี้ มี จุดเด่ นอยู่ที่ การดารงรั กษา
เอกลักษณ์ วฒั นธรรมไทย ตลอดจนกลิ่ นอายของดุ สิ ตธานี รวมไปถึ งการใช้ประโยชน์พ้ื นที่ อย่างเต็มศักยภาพ
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สามารถเอื้อประโยชน์แก่นกั ท่องเที่ยวและประชาชนผูม้ าเยือนทัว่ ไป เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็ นจุดศูนย์กลางของเมือง
อย่างแท้จริ ง เป็ นทั้งจุดศูนย์กลางทางธุ รกิ จและจุดศูนย์กลางที่เชื่ อมต่อระบบขนส่ งมวลชนหลักของกรุ งเทพฯ ทั้ง
รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เป็ นย่านที่พกั อาศัยของผูม้ ีรายได้ระดับบน อีกเอกลักษณ์ที่สาคัญอีกอย่าง
หนึ่ งของโครงการดุ สิต เซ็ นทรัล พาร์ ค คือการสร้ างพื้นที่สีเขียวเป็ นสวนขนาดใหญ่ที่ช้ นั บนสุ ดของอาคารกลาง
(podium) ด้วยพื้นที่กว่าหมื่นตารางเมตร ที่เชื่ อมต่อระหว่างอาคารหลัก 3 อาคาร เพื่อให้สอดคล้องและต่อเนื่ องจาก
พื้นที่สีเขียวของสวนลุ มพินี ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นปอดของกรุ งเทพฯ บริ ษทั มัน่ ใจว่าโครงการนี้ จะกลายเป็ นสัญลักษณ์
แห่งใหม่ของกรุ งเทพฯ เหมือนที่โรงแรมดุสิตธานีเคยได้สร้างประวัติศาสตร์ เอาไว้กว่าครึ่ งทศวรรษ และจะช่วยสร้าง
ความแข็งแกร่ งให้กบั แบรนด์ดุสิต สื บไป
โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ เปิ ดให้บริ การจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 และยุติให้บริ การตามแผนที่วางไว้
ซึ่ งโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ ค นี้ ได้ดาเนิ นการรื้ อถอนอาคารสานักงานและอาคารพาณิ ชย์ที่อยูบ่ นพื้นที่เพิ่มเติม
ประมาณ 5 ไร่ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยบริ ษทั วิมานสุ ริยา จากัด และได้เริ่ มรื้ อถอนอาคารต่างๆ ของโรงแรมตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2562 ควบคู่ไปกับการเจาะหล่อคอนกรี ตเสาเข็ม ตลอดจนงานก่อสร้ างอาคารส่ วนชั้นจอดรถใต้ดิน
บางส่ วน บริ ษทั คาดว่าการรื้ อถอนจะแล้วเสร็ จภายในกลางปี 2563 และจะเริ่ มเปิ ดตัวโครงการขายห้องพักในส่ วน
ของอาคารที่พกั อาศัย (Residence) ในปี 2563
ในการนี้ บริ ษทั คาดว่าจะเปิ ดดาเนิ นการโรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ แห่ งใหม่และศูนย์การค้าในปี 2566
และเปิ ดอาคารสานักงานและอาคารที่พกั อาศัยในปี 2567 เป็ นต้นไป
ข. โครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม Hampton Sriracha by Origin and Dusit
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์คอนโดมิเนียม Hampton Sriracha by Origin and Dusit เป็ นการ
ร่ วมทุนระหว่าง บริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ที่สัดส่ วน
ร้อยละ 51 และ 49 ตามลาดับ ผ่านบริ ษทั ดิ ออริ จิ้น ดุสิต จากัด ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 มี
ทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท โดยโครงการคอนโดมิเนียมนี้จะตั้งอยูบ่ น ใจกลางเมืองศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนกับบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) พัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อขายใน
บริ เวณใจกลางเมืองศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อ “แฮมป์ ตัน ศรี ราชา บาย ออริ จิน้ แอนด์ ดุสิต” (Hampton
Sriracha by Origin and Dusit) บนที่ดินขนาด 2 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา พัฒนาเป็ นอาคารสู ง 26 ชั้น จานวน 468
ยูนิต และ 3 ร้านค้า มูลค่าโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยเริ่ มเปิ ดขายประมาณไตรมาส 2 ของปี 2563
และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็ จในปี 2564
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 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
เน้นเรื่ องทาเลที่ต้ งั ซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณตรงข้ามตึกคอม ใจกลางเมืองศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีระยะทางห่างจากสถานีรถไฟความเร็ วสู ง
เชื่อม 3 สนามบิน สถานีศรี ราชาเพียง 12 นาที และอยูห่ ่างจากท่าเรื อแหลมฉบังเพียง 10 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ศรี ราชา ถื อเป็ นทาเลที่มีศกั ยภาพที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งใน EEC เนื่ องจากมีท้ งั นิ คมอุตสาหกรรม
ดั้งเดิ ม เช่ น นิ คมอุ ตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิ คมอุ ตสาหกรรมที่กาลังจะพัฒนาขึ้นใหม่อีกจานวนมาก
อยูใ่ กล้แหล่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่กาลังจะพัฒนาขึ้นอย่างท่าเรื อแหลมฉบังเฟส 3 รวมถึงยังเป็ นที่ต้ งั
ของโครงการเขตส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิ จิทลั หรื อ ดิ จิทลั พาร์ ค ไทยแลนด์ ซึ่ งเป็ นเมกะโปรเจ็คและ
แลนด์มาร์ คใหม่ของบริ ษทั ด้านเทคโนโลยีและสตาร์ ทอัพในไทยและภูมิภาคบนพื้นที่กว่า 700 ไร่
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มผูบ้ ริ หาร ผูป้ ระกอบธุ รกิจส่ วนตัว ตลอดจนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและทางานในพื้นที่ และ
คนที่ตอ้ งการลงทุนในคอนโดมิเนียม
กลยุทธ์ ในการลงทุน
ขยายการลงทุนไปสู่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่สอดคล้องกับธุ รกิจหลัก ซึ่ งสร้างความสมดุลใน
การเกิดรายได้ และผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งมองเห็นโอกาสและศักยภาพการเติบโตของตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลสนับสนุน
(ข) สภาพการแข่ งขัน
จากรายงานศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ ระบุวา่ ในช่วงครึ่ งแรกปี 2562 สถานการณ์ตลาดที่อยูอ่ าศัย
ในพื้ น ที่ เ ขตพัฒ นาพิ เ ศษภาคตะวัน ออก (EEC) ด้า นอุ ป สงค์ล ดลงทั้ง จ านวนหน่ ว ยและมู ล ค่ า ของโอน
กรรมสิ ทธิ์ ที่อยูอ่ าศัยเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปี 2561 ซึ่ งผูซ้ ้ื อที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ EEC ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการควบคุ มสิ นเชื่ อเพื่อที่ อยู่อาศัย หรื อ LTV ของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) น้อยกว่าใน
พื้นที่กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล เนื่องจากผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่เป็ นกาลังซื้ อเพื่ออยูอ่ าศัยจริ ง
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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2.2.4

ธุรกิจอาหาร
ก. บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จากัด
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
จากความตั้งใจที่จะสร้างธุ รกิจใหม่ให้กบั กลุ่มดุสิตธานี เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงออกจากธุ รกิจ
โรงแรม และเป็ นการเพิ่มช่ องทางในการทาธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมอาหารซึ่ ง เป็ นอุ ตสาหกรรมหลัก ของ
ประเทศ บริ ษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จากัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
จานวน 713 ล้านบาท ซึ่ งจะใช้เป็ นบริ ษทั แม่ในการลงทุนในธุ รกิจอาหารต่างๆ
การลงทุนที่ผา่ นมา
ในปี 2561 ได้ลงทุ นในบริ ษทั เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด (จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั
มหาชน เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม 2562) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทผู ผ้ ลิ ตและจัดจ าหน่ ายอาหารนานาชาติ และส่ งออกไป
ต่างประเทศ
ในปี 2561 ได้ก่อตั้ง บริ ษทั ดุ สิต กูร์เมต์ จากัด โดยมี บริ ษทั เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด
ถือหุน้ ร้อยละ 10 เพื่อเป็ นบริ ษทั ในการสร้างแบรนด์ Food Retail ของดุสิต
ในปี 2562 ได้เข้าซื้ อหุ น้ ครั้งแรกร้อยละ 51 ในบริ ษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง จากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม (Catering) ให้แก่โรงเรี ยนนานาชาติในประเทศไทย และเมื่อเดือนมกราคม 2563 ได้ซ้ื อ
หุ ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 19 ทาให้ปัจจุบนั บริ ษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จากัด มีสัดส่ วนการถือหุ ้นใน บริ ษทั เอ็บเพอคิวร์
เคเทอริ่ ง จากัด เป็ นร้อยละ 70.00 ตามสัญญาซื้ อขายหุ น้
 การตลาดและการแข่ งขัน
การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
กลยุทธ์ ในการลงทุน
 ธุ ร กิ จ อาหารที่ เ ป็ นไปในแนวทาง Thailand and Asia to The World การน าประเทศไทย
ความเป็ นไทย ความเป็ นเอเชี ย ไปสู่ โลก ซึ่ งเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันกับจุดยืนของโรงแรมดุ สิตธานี ที่นา
ความเป็ นไทยและบริ การแบบไทยไปสู่ โลก
 ธุ รกิ จที่ อยู่ในพื้นที่ ของ Be Natural, Be Healthy, Be Organic, Support Local Community
กล่าวคือ สิ นค้าจากธรรมชาติ เพื่อสุ ขภาพที่ดี ปลอดสารพิษ และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
 ธุ รกิจอาหารที่มีโอกาสในการเติบโตสู ง
 ธุ ร กิ จ อาหารที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงและสนับ สนุ น แก่ ก ัน และกัน กับ ธุ ร กิ จ โรงแรมและธุ ร กิ จ
การศึกษาของกลุ่มดุสิตในปั จจุบนั
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 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีข. บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ประกอบธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิต จัดหา และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ มีสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเองที่มีการจัด
จาหน่ายในประเทศต่างๆ พร้อมทั้งรับผลิตให้ผอู ้ ื่นในรู ปแบบของ Private label and Co Packing จากโรงงาน
เล็กๆ ที่เริ่ มกิ จการในปี 2534 ได้พฒั นาธุ รกิ จบนพื้นฐานของความมุ่งมัน่ ที่จะผลิ ตสิ นค้าคุ ณภาพในราคาที่
ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย จนกลายมาเป็ นโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีเครื่ องจักรที่ทนั สมัยมียอด
รายรับกว่าพันล้านบาทต่อปี มี พ้ืนที่ 10,000 ตารางเมตร มี คนงานกว่า 500 คน ผลิ ตสิ นค้ามากกว่า 1,100
รายการ (SKU’s) ใน 7 กลุ่มตลาด ส่ งออกไปยัง 25 ประเทศ
ในปี 2562 บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) (“NRF”) ได้เริ่ มดาเนิ นการลงทุน
ในบริ ษทั The Brecks Company Limited ผูน้ าผลิตอาหารเรื่ องการทาไส้กรอกจากพืช และมีกาลังการผลิ ต
ขนาดใหญ่ที่สหราชอาณาจักร ได้เพิ่มศักยภาพในการบรรจุสินค้าประเภทของเหลวในบรรจุภณั ฑ์พลาสติกที่
บีบออกมาได้ทนั ทีดว้ ยมือเดี ยวที่เรี ยกว่า V-Shape และได้ลงนามในสัญญาซื้ อบริ ษทั ซิ ต้ ีฟู้ด จากัด ซึ่ งเป็ น
โรงงานผลิตอาหาร ที่มีความสอดคล้องและส่ งเสริ มการเติบโตของบริ ษทั ในปี 2562 NRF ได้ยนื่ เรื่ องขอเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์การใช้เงินที่
ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการบริ หารสภาพคล่องภายในบริ ษทั การชาระคืนเงินกูย้ ืม และการ
ลงทุนโครงการในอนาคต
กลุ่มธุรกิจ
 Private Label รับผลิตสิ นค้าให้แก่ Retailer
 Co Packing รับผลิตสิ นค้าภายใต้แบรนด์ลูกค้า
 Signature Brands สิ นค้าที่จาหน่ายภายใต้แบรนด์ที่บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของ
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการที่สาคัญ
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
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กลุ่มคนต่างชาติที่ชื่นชอบอาหารเอเชี ย คนเอเชี ยที่อาศัยอยูใ่ นประเทศตะวันตก กลุ่มผูป้ ระกอบการ
อาหารที่ มีแบรนด์เป็ นของตัวเองที่ ตอ้ งการหาผูผ้ ลิ ตที่ มีคุณภาพ กลุ่ มบริ ษทั ค้าปลี กที่ ตอ้ งการผลิ ตสิ นค้า
ภายใต้แบรนด์ของห้าง
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
 สร้ างความแข็งแรงให้ก ับแบรนด์สิ นค้าที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของทาการ Refresh และ Relaunch
สิ นค้าภายใต้แบรนด์ที่มีอยูใ่ นประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย เพิ่มจานวนประเทศที่สินค้าจากบริ ษทั ได้
เข้าไปจาหน่าย
 Clean Label เข้าร่ วมเป็ นพันธมิตรกับคณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิ ดลในการจัดหา
แหล่ ง วัต ถุ ดิ บ และท าการตรวจสอบและบริ หารจัด การร่ ว มกับ เกษตรกร เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งวัต ถุ ดิ บ ที่
ปลอดสารพิษ
 เพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาพื้นที่และศักยภาพการผลิตให้ได้ BRC A+ และ Organic
 Better for you, Plant Base Protein พัฒนาเข้าไปสู่ หมวดหมู่น้ ีซ่ ึ งมีการเติบโตสู งที่สุด
(ข) สภาพการแข่ งขัน
แนวโน้ มอุตสาหรรม
อุตสาหกรรมอาหารส่ งออกของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในหมวดของซอสปรุ งรส
อาหาร โดยในปี 2561 ตลาดอุตสาหกรรมซอสปรุ งรสมีมูลค่าตลาดอยูท่ ี่ 21,982 ล้านบาท และมีอตั ราเติบโต
จากปี ที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 4.7 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 991 ล้านบาท โดยมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นเป็ นการเพิ่มขึ้ นตาม
กลไกตลาดและสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย อย่างไรก็ดี Euromonitor International
คาดการณ์วา่ ปี 2562 มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมซอสปรุ งรสของประเทศไทยจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 23,109
ล้านบาท และมีอตั ราเติบโตจากปี ที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 5.1 มีอตั ราเติบโตแบบถัวเฉลี่ ยตั้งแต่ปี 2558 ถึ ง 2562
อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 4.4 ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วการเติ บโตหลักมาจากการขยายตัวของผลิ ตภัณฑ์จาพวกซอส
ถัว่ เหลืองเป็ นหลัก โดยปัจจัยหลักที่ทาให้อุตสาหกรรมการส่ งออกซอสปรุ งรสอาหารของประเทศไทยมีการ
เติบโตนั้น มาจากกระแสความนิ ยมบริ โภคอาหารไทยในกลุ่มชาวต่างชาติ อันเนื่ องมาจากความโดดเด่นใน
ด้านรสชาติ ที่เป็ นเอกลักษณ์ และการใช้วตั ถุ ดิบที่ มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพของอาหารไทย ปริ มาณวัตถุ ดิบ
มี เพี ย งพอและมี คุณภาพดี มี ท กั ษะความชานาญของผู ้ผ ลิ ต มี เทคโนโลยีที่ ท นั สมัย และราคาแข่ ง ขันได้
ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมนี้ เป็ นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มจากทางภาครัฐ โดยได้มีการจัดทา
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่ งชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประชารัฐร่ วมใจประเทศไทยเป็ นครัวของ
โลก" โดยมีเป้ าหมายในการเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกสิ นค้าอาหารติดอันดับ TOP 5 ในปี 2579 โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการปรับตัวและการแข่งขันของผูป้ ระกอบการอาหารไทย การจัดระบบการพัฒนาปั จจัย
เอื้อต่อการขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็ นครั วของโลก และการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
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อนาคต และช่ องทางการค้าในเวที สากลเพื่อให้ผูป้ ระกอบการมี โอกาสเพิ่มช่ องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนมีการเชื่ อมโยงวัตถุดิบด้วยห่ วงโซ่ อาหารโลก (Global Connect) ผ่านกิจกรรมรู ปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ (1) World Food Expo (2) Window of Thai Food (3) National and Regional Food Festival และ
(4) Virtual market เพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงสิ นค้าในระบบดิจิทลั และสร้างการรับรู ้ถึง Positioning ของ
อาหารไทยบนเวทีโลก
การแข่งขันจากผูป้ ระกอบการในประเทศ บริ ษทั ประเมินว่า ผูป้ ระกอบการในประเทศส่ วนใหญ่มกั
มีการผลิตสิ นค้าที่ไม่หลากหลาย โดยมักเน้นที่การผลิตสิ นค้าประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและเป็ นการ
ผลิตสิ นค้าแบบมุ่งเน้นรสชาติด้ งั เดิมของเครื่ องปรุ งรสไทย
การแข่งขันจากผูป้ ระกอบการในต่างประเทศ คู่แข่งที่สาคัญของบริ ษทั ในการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องปรุ งรสและเครื่ องประกอบอาหารจากต่างประเทศ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สิ งคโปร์ และมาเลเซีย
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ผลิตภัณฑ์
 Recipe Mixes อาหารสู ตรผสม เช่ น Spring roll fish sauce, Crab paste with soya bean oil, Pad
Thai sauce
 Seasoning ซอสปรุ งรส เช่น Satay sauce, Sriracha sauce, Oyster sauce
 Ready to Eat Meals อาหารส าเร็ จ รู ปพร้ อ มบริ โภค เช่ น Jasmine Rice with red curry sauce,
Hokkien nooldes Kung Pao sauce, Udon noodle
 Beverages เครื่ องดื่ม เช่น Instant Green Tea, Aloe Vera drink with honey
 Others อื่นๆ เช่น Sushi giner, Yanang leaves extract
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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ค. บริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จากัด
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
เป็ นบริ ษทั ทาการตลาด สร้างแบรนด์ Food Retail ของดุสิต โดยจ้างบุคคลภายนอกผลิตสิ นค้า แล้ว
จัด จ าหน่ า ยสิ น ค้า ในตลาดโลก นอกจากสิ น ค้า ส าหรั บ ตลาดผู ้บ ริ โภคแล้ว ยัง จะผลิ ต สิ น ค้า ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอาหาร โดยเริ่ มจากการจาหน่ ายให้แก่ โรงแรมในเครื อดุ สิตธานี โดยแบรนด์ที่สร้ าง
จะต้องส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันกับแบรนด์โรงแรมดุ สิตธานี และอยู่ภายใต้กลยุทธ์ Thailand and Asia to The
World และเป็ น Platform ในการสนับสนุ นการเกษตรและธุ รกิจขนาดเล็กของชุมชนในประเทศไทย โดยมี
การวางแผนว่า จะเริ่ ม เข้า สู่ ตลาดในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ นตลาดแรก โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อสร้ า ง
Leading Consumer (Specialty) Food Retail Brand from Thailand แบรนด์สินค้าอาหาร (Specialty) ระดับโลก
ของคนไทย
ในปี 2562 บริ ษทั ดุ สิต กูร์เมต์ จากัด ได้เริ่ มจัดส่ งผลิ ตภัณฑ์ไปยังโรงแรมต่างๆ ในเครื อดุสิตธานี
และได้ทากิจกรรมการตลาด เช่น ออกงานแสดงสิ นค้า THAIFEX World food of Asia ประเทศไทย เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 งานแสดงสิ นค้า FEAST PORTLAND เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน 2562 และ
งาน CIA World of Flavours สหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปิ ดตัวแบรนด์ “ของไทย”
โดยมี เชฟ เดวิด ทอมสัน เป็ นมาสเตอร์ เชฟของแบรนด์ ซึ่ งได้รับการตอบรับที่ดี โดยในปี 2563 มีแผนที่จะ
เริ่ มวางจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ตามห้างสรรพสิ นค้า ในประเทศและต่างประเทศ และจะทาการตลาดออนไลน์
ควบคู่กนั ไป เนื่องจากปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหันมาซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์มากขึ้น
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
กลุ่มเป้ าหมาย
 ผู ้บ ริ โภคที่ ชื่ น ชอบอาหารไทยและอาหารเอเชี ย ผู ้ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ Authenticity,
Sustainability, Quality, Fair Trade.
 เจ้าของร้านอาหารและผูป้ ระกอบอาชีพ Chef หรื อ Cook
กลยุทธ์
 สร้างเป็ น Platform ที่สามารถใช้ในการสนับสนุนชุมชนผูผ้ ลิตขนาดเล็กในต่างจังหวัดของไทย
โดยให้ความสาคัญเรื่ องการปลอดสารพิษ การค้าขายที่เป็ นธรรม การสามารถระบุที่มาที่ไปได้
 ทางานร่ วมกับภาครัฐ สถาบัน องค์กร ในการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบ พัฒนาผลิตภัณฑ์พฒั นา
กระบวนการผลิต และการตลาดและประชาสัมพันธ์
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 ร่ วมกับธุ รกิ จการศึ กษาของเครื อดุ สิตในการนาสิ นค้าเข้าไปใช้ในการเรี ยนการสอน หรื อใช้
ศักยภาพของสถาบันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งนาบุคลากรมาเสริ มในการนาความรู ้ความเข้าใจในการ
ประกอบและรับประทานอาหารไทยไปสู่ ชาวตะวันตก
 พัฒนาแบรนด์สินค้าเพื่อนาออกสู่ ตลาดโลก โดยได้แสดงสิ นค้าที่ตลาดสหรัฐอเมริ กา
 แบรนด์อาหารไทย – มี สินค้าที่ เป็ นที่ รู้จกั แต่จะสร้ างความแตกต่างโดยมี Chef ที่ เป็ นที่
ยอมรั บทาการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่มี คุณค่า มี รสชาติ ที่เป็ นของแท้ เป็ นธรรมชาติ ทาจาก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ Handmade product มุ่งเน้นตลาดร้านอาหารในช่วงเริ่ มต้นของการออก
ตลาด
 แบรนด์อาหารเอเชี ย – เพื่อให้ครอบคลุมตลาดมากขึ้น สร้างเมนูอาหารใหม่ในลักษณะของ
Fusion foods ให้ทนั สมัย อร่ อย สะอาด เพื่อสุ ขภาพ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับชุ มชนในประเทศ
ต่างๆที่ โรงแรมในเครื อดุสิตตั้งอยู่ เพื่อสามารถนาวัตถุดิบคุณภาพ หรื อสู ตรอาหารที่อร่ อย
มาใช้และสร้างสิ่ งที่ดีให้กบั ชุมชนนั้นๆ
 อาศัยการบริ โภคของโรงแรมในเครื อดุสิต และธุ รกิจ Catering เป็ นฐานในการใช้สินค้า รับฟัง
ความคิดเห็นของสิ นค้า เพื่อนามาพัฒนาต่อไป รวมทั้งใช้เป็ นจุดจัดจาหน่ายสิ นค้า ในทางกลับกัน ใช้สินค้า
จากธุ รกิ จนี้ ใ นการสร้ า งมาตรฐานให้ก ับ รสชาติ อาหาร และสร้ า งความแปลกใหม่ และเพื่ ม มู ลค่ า ให้กบั
ร้านอาหารของโรงแรมและธุ รกิจ Catering
(ข) สภาพการแข่ งขัน
แนวโน้ มและสภาวะตลาด
Specialty Foods เป็ น market segment ที่มีการเติบโตสู ง ซึ่ งสามารถระบุอยูใ่ น 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)
ซึ่งในหมวดสุ ดท้าย Ethnic food หรื อ อาหารชาติพนั ธุ์ คือหมวดที่อาหารไทยไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องแกง
เครื่ องปรุ งรส ซอส น้ าพริ ก ฯลฯ อยู่ในหมวดนั้น เมื่อ 15 ปี ก่อน ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศใน
ทวีปยุโรป Ethnic Food จะมีจาหน่ายอยูต่ ามร้านขายของเฉพาะทาง เช่น ร้านขายของจีน ร้านขายของเอเชี ย
ร้านขายของไทย ที่มกั มีอยูต่ ามย่าน China town ของเมืองต่างๆ โดยสิ นค้าที่จดั จาหน่ายอยูจ่ ะเป็ นสิ นค้ายีห่ อ้
และรู ป แบบเดี ย วกัน กับ ที่ จ าหน่ า ยในประเทศนั้น ๆ โดยผู น้ าเข้า ซื้ อ สิ น ค้า เหล่ า นั้น มาแล้ว มาติ ด ฉลาก
แปลภาษาตามข้อกาหนดของตลาดนั้นๆ ซึ่ งสิ นค้าเหล่านี้ เรี ยกว่า off-shelf หลังจากนั้นเริ่ มมีพ้ืนที่ส าหรับ
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สิ นค้า Ethnic Foods เกิดขึ้นใน Supermarket หลักๆของเมืองต่างๆ สาหรับการบริ โภคของคนในเมืองนั้น ซึ่ ง
ถื อว่าเป็ น Mainstream supermarket สิ นค้าเริ่ มจาก off-shelf ที่มีตาม China Town (เช่ น แม่ศรี แม่ประนอม
ศรี ราชาพานิ ช) แล้วก็เริ่ มพัฒนาจนพื้นที่ดงั กล่าวได้ขยายออกมากขึ้นและมีการแข่งขั้นสู งขึ้น โดยสิ นค้ามี
ความหลากหลาย มีคุณภาพ มีการออกแบบที่สวยงามและมีจุดขายต่างๆที่แตกต่างกันไป เช่น Blue Elephant,
De Siam, Thai Kitchen, Taste of Thai, Annie Chun ซึ่ งหากต้องการให้แบรนด์สินค้าของเราอยู่รอดได้น้ นั
จะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพ แตกต่าง เป็ นลักษณะเฉพาะที่คนอื่นไม่มี และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ อง
การตลาด
การแข่ งขัน
อาหารเอเชี ย – ในอเมริ กาเป็ นการแข่งขันของแบรนด์ต่างๆของบริ ษทั ตะวันตกเช่น Simply Asia,
Annie Chun, Blue Dragon ส่ วนในยุโรปจะเป็ นแบรนด์ที่ที่มีตลาดของประเทศของตนเป็ นตลาดหลัก เช่น
Asian Suzi Wan (France), Santa Maria (Scandinavia), Pataks and Sharwoods (UK) โดยสิ นค้าจะเป็ นสิ นค้า
ที่ได้ปรับรสชาติให้เข้ากับชาวตะวันตก
อาหารไทย – ถึ ง แม้จะเห็ นผูแ้ ข่ ง ขัน มากมายในประเทศไทย ทุ ก โรงงานล้วนมี แบรนด์ของตน
รวมทั้งผลิ ตให้แบรนด์อื่นๆ แต่ในสหรัฐอเมริ กามีเพียง 2 แบรนด์ที่มีการวางจาหน่ ายทัว่ ประเทศคือ Thai
Kitchen และ Taste of Thai ผูผ้ ลิ ตจานวนมากมี สินค้าประเภทเดี ยวกันที่ ไม่ได้ส ร้ างความแตกต่ างอย่า ง
แท้จริ ง การตัดราคาจะเป็ นสิ่ งที่ตามมา โดยเฉพาะ Store Brand คือแบรนด์ของห้างขายปลี กขนาดใหญ่ที่
สามารถขายในราคาที่ต่ากว่าทุกคนได้
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีง. บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จากัด
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง จากัด ก่อตั้งในปี 2546 ประกอบธุ รกิจให้บริ การจัดอาหาร (Catering)
ให้กบั โรงอาหารของโรงเรี ยนต่างๆที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะปรุ ง และบริ การอาหารที่มีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการให้กบั นักเรี ยนทุกคน ปั จจุบนั
บริ ษทั ได้ขยายธุ รกิจไปทัว่ ประเทศไทย โดยมีโรงเรี ยนที่ให้บริ การภายใต้สัญญาระยะยาว 40 โรงเรี ยน ใน
ประเทศไทย ประกอบไปด้วยโรงเรี ยนนานาชาติช้ นั นาต่างๆ เช่น Harrow International School, International
School of Bangkok (ISB), St Andrews International School, Bangkok Prep International School และใน
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ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ในปี 2558 ขยายธุ ร กิ จ ไปยัง ประเทศกัม พู ช าโดยให้บ ริ ก ารโรงเรี ย น
International School of Phanom Phen และในปี 2560 ขยายธุ ร กิ จ ไปยัง ประเทศเวีย ดนามโดยให้บ ริ ก าร
โรงเรี ยน United Nations International School of Hanoi และthe British International School of Hanoi
ปั จจุบนั บริ ษทั มีพนักงานที่ไปประจาตามโรงเรี ยนต่างๆ กว่า 400 คน ล้วนแล้วแต่เป็ นบุคลากรที่มีคุณค่าที่
พร้ อมจะส่ งมอบบริ การอันเป็ นเลิ ศ ซึ่ งได้รับการตอบรับที่ดีจากผูบ้ ริ หารและผูป้ กครองจากโรงเรี ยนต่างๆ
การที่ดุสิตเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ บริ ษทั จะมีศกั ยภาพสู งขึ้นในการขยายธุ รกิจของตนไปในประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศที่ มี โ รงแรมในเครื อ ดุ สิ ต เปิ ดท าการ รวมทั้ง การขยายเข้า สู่ ต ลาดกลุ่ ม ใหม่ ๆ เช่ น
การให้บริ การจัดเลี้ยงในโรงพยาบาล และในแท่นขุดเจาะน้ ามัน
ในปี 2562 บริ ษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง จากัด (“ECC”) สามารถรักษาระดับการเติบโตได้ตามแผน
ในไตรมาส 1 ของปี 2563 ECC ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้นร้ อยละ 100 ในบริ ษทั เดอะ เคเทอเรอร์ ส
จอยท์ สต็อค คอมพานี (“เคเทอเรอร์ส”) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม (Catering)
ที่มุ่งเน้นกลุ่มสถานศึกษา และมีส่วนแบ่งการตลาดสู งเช่ นเดี ยวกับ ECC ในประเทศไทย ทั้งนี้ การลงทุน
ในเคเทอเรอร์ ส ดังกล่ า ว ส่ งผลให้มีการทาสัญญาระยะยาวกับ โรงเรี ยนมี จานวนรวมกว่า 80 แห่ ง และมี
บุ ค ลากรให้บ ริ ก ารมี จานวนกว่า 1,300 คน ซึ่ ง เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ก ารเติ บโตของบริ ษ ทั ที่ เ น้น
แสวงหาธุ รกิจใหม่ๆ เพื่อการสร้างความแข็งแกร่ งในภูมิภาค
การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
วิเคราะห์ การเติบโตของตลาด
กลุ่มคนต่างชาติที่ชื่นชมตลาดโรงเรี ยนนานาชาติของไทยยังคงเติบโตทั้งในเชิ งปริ มาณนักเรี ยนต่อ
โรงเรี ยนหรื อปริ มาณโรงเรี ยนที่ เปิ ดใหม่ แต่ระดับการเติ บโตคงจะไม่สูงเท่ากับเมื่ อ 10 ปี ที่แล้ว ตลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต คือโรงเรี ยนไทย โรงเรี ยนไทยที่ค่อยๆ เพิ่มคุณภาพ ราคา และมาตรฐาน จะเริ่ ม
เห็นความสาคัญของผูใ้ ห้บริ การอาหาร รวมทั้งการที่ใช้บริ การ Outsource จะทาให้ภาระงานลดลง สามารถ
มุ่งเน้นไปในเรื่ องการเรี ยนการสอนเป็ นหลัก
กลยุทธ์ ธุรกิจ
ในประเทศไทย ECC ให้บ ริ ก ารโรงเรี ย นภายใต้สั ญ ญาระยะยาว 40 โรงเรี ย น ในประเทศไทย
ประกอบไปด้วยโรงเรี ยนนานาชาติ ช้ นั นาต่างๆ เช่ น Harrow International School, International School of
Bangkok (ISB), St Andrews International School, Bangkok Prep International School ซึ่ งการให้บริ การที่ดี
ในโรงเรี ยนเหล่านี้เป็ นฐานที่ดี ทาให้ ECC สามารถขยายกิจการไปยังโรงเรี ยนอื่นๆ กลยุทธ์สาคัญที่บริ ษทั ให้
คาปรึ กษาในการออกแบบและก่ อสร้ างครั วและห้องอาหาร รวมทั้งการยินดี เป็ นผูล้ งทุ นอุ ปกรณ์ ภายใน
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ห้องครัวทั้งหมด เพื่อแลกกับการมีสัญญาระยะเวลา 5 ปี ธุ รกิจของ ECC ก็จะเติบโตไปพร้ อมกับธุ รกิ จของ
โรงเรี ย น การตั้ง ใจให้ บ ริ ก ารที่ ดี แ ละร่ ว มงานกับ ผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย นก็ จ ะท าให้ เ กิ ด ความเชื่ อ ใจกัน ขึ้ น
เมื่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการโยกย้ายไปเติบโตในโรงเรี ยนอื่นๆ ในประเทศอื่นๆ หากมีโอกาส ก็จะติดต่อให้
ECC ตามไปให้บริ การ
(ข) สภาพการแข่ งขัน
แนวโน้ มอุตสาหรรม
ECC ถื อได้ว่าเป็ นผูน้ าในการให้บริ การจัดอาหารสาหรั บตลาดโรงเรี ยนในประเทศไทย สาหรั บ
ธุ รกิจการให้บริ การจัดอาหารนั้น ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ของโลกที่เข้ามาในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
คือ กลุ่ ม Compass และกลุ่ ม Sodexo ซึ่ งทั้งสองบริ ษทั ใหญ่ยงั ไม่เข้าเจาะตลาดโรงเรี ยนในประเทศไทย
อาจเป็ นเพราะขนาดทางธุ รกิจ ทาให้มุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาล แท่นขุดน้ ามัน และสายการบิน
โรงเรี ยนนานาชาติในประเทศไทยได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องมาตลอด ซึ่ งในปั จจุบนั คนไทยนิยม
ที่จะส่ งบุตรหลานไปเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติ โรงเรี ยนนานาชาติส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งการที่ จะดาเนิ นการ
บริ หารจัดการเรื่ องการบริ การอาหารเอง เนื่ องจากมีความยุง่ ยาก มีเรื่ องข้อกาหนดความปลอดภัยทางอาหาร
(Food Safety) จานวนมาก และเป็ นประเด็นที่ผปู ้ กครองและเด็กแต่ละคนมีความเข้าใจและความต้องการที่
แตกต่าง กอปรกับในหลายโอกาสที่มีงานหรื อกิจกรรมการแข่งขันระหว่างโรงเรี ยน จานวนผูร้ ับประทานใน
วันนั้นจะเพิ่มขึ้นมาก จึงเลื อกที่จะ Outsource ให้ผูใ้ ห้บริ การดาเนิ นการ ส่ วนผูบ้ ริ หารและฝั่ งการศึกษาจะ
มุ่งเน้นเรื่ องการศึกษาเป็ นหลัก ปั จจุบนั บริ ษทั มีลูกค้าที่เป็ นโรงเรี ยนไทยเพียงโรงเรี ยนเดียวคือ โรงเรี ยน
อานวยศิลป์
ถึ งแม้จะไม่มีการแข่งขันจากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ แต่ก็มีการแข่งขันจากผูป้ ระกอบการขนาด
กลางที่สามารถเข้าสู่ บางโรงเรี ยนได้ นอกจากนั้นคู่แข่งที่อาจเกิดขึ้นคือ การที่เจ้าของโรงเรี ยนจะตัดสิ นใจตั้ง
บริ ษทั มารับงานให้บริ การอาหารของโรงเรี ยนตนเอง
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มีจ. บริษัท ดุสิต เรี ยล ฟู้ดส์ จากัด
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
จากแผนกลยุทธ์ ใ นการขยายธุ รกิ จอาหารของกลุ่ ม ดุ สิ ตธานี โดยการเจาะกลุ่ ม ตลาดอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพ (Healthy) ซึ่ งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ท าจากวัต ถุ ดิ บ ธรรมชาติ ( Natural ingredients) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ปลอดสารเคมี (Organic) และผลิ ตภัณฑ์ที่สนับสนุ นเกษตรกรและชุ มชนพื้นถิ่ น (Supporting farmers and
local communities) ในปี 2562 บริ ษทั ดุ สิต ฟู้ดส์ จากัด จึงได้ก่อตั้ง บริ ษทั ดุ สิต เรี ยล ฟู้ดส์ จากัด โดยเป็ น
การร่ วมทุนระหว่าง บริ ษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 51 และบริ ษทั เรี ยล ฟู้ดส์ (แอฟริ กาใต้) จากัด
ในสัดส่ วนร้อยละ 49
ธุ ร กิ จ หลัก ของ Dusit Real Foods การด าเนิ น งานร้ านอาหาร (Quick Service Restaurant) โดยใช้
รู ปแบบธุ รกิจ แฟรนไชส์ภายใต้ชื่อแบรนด์“ KAUAI (คา-วา-อิ)” KAUAI เป็ นแบรนด์ที่มีจุดแข็งในการทา
ให้การกิ นอาหาร เพื่อสุ ขภาพเป็ นเรื่ องง่ าย อร่ อย และสะดวก โดยดาเนิ นงานมามากกว่า 24 ปี มีร้านค้า
มากกว่า 165 ร้ านทัว่ ประเทศแอฟริ กาใต้และยุโรป โดยบริ ษทั ดุ สิต เรี ยล ฟู้ ดส์ จากัด ได้รับสิ ทธิ์ ในการ
ดาเนินงานและขยายแบรนด์ในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
KAUAI Global มีพนั ธมิตรที่สาคัญคือ Virgin Active โดยในเกือบทุกสาขาของ Virgin Active จะมี
ร้านอาหาร KAUAI ให้บริ การ ซึ่ งในประเทศไทยได้เปิ ดร้าน KAUAI ร้านแรกที่ Virgin Active สาขา 101
True Digital Park และจะขยายสาขาไปทั่ว ประเทศโดยมุ่ ง เน้น ที่ รู ป แบบของการท าครั ว กลางและการ
ให้บริ การจัดส่ งอาหาร
บริ ษทั เรี ยลฟู้ดส์ (แอฟริ กาใต้) จากัด ประกอบธุ รกิจอาหาร โดยมีร้านอาหารในแบรนด์ต่างๆ อาทิ
KAUAI (คา-วา-อิ), NU Health Café, Schoon, และมีธุรกิจน้ าผึ้งยีห่ อ้ Highveld Honey & Brother Bee ที่มี
รายได้กว่า 1 พันล้านบาท โดยแบรนด์ที่จะนามาในประเทศไทย คือ KAUAI (คา-วา-อิ) ซึ่งเป็ นแบรนด์สินค้า
ที่จาหน่ายใน Virgin Active ในประเทศแอฟริ กาใต้กว่า 100 สาขา
 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
วิเคราะห์ การเติบโตของตลาด
ปั จจุ บ นั แนวโน้ม ของอาหารเพื่ อสุ ข ภาพก าลัง เป็ นที่ ส นใจในโลกส าหรั บ ผูบ้ ริ โ ภค โดยเฉพาะ
ผูบ้ ริ โภคในกลุ่ม Millennials ซึ่ งคาดว่าความนิ ยมในการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพจะเติบโตในตลาดไทย
อย่างแน่นอน
กลยุทธ์
 ใช้สูตรสาเร็ จของแบรนด์ KAUAI (คา-วา-อิ) ที่ได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติอร่ อย สะดวกและ
เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยปรับเมนูบางส่ วนให้เหมาะสมกับประเทศไทยใน
ด้านของรสชาติและวัตถุดิบ
 เปิ ดร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพในเวอร์ จิ้น แอคทิฟ ที่สาขา 101 True Digital Park และจะขยายธุ รกิจ
เข้าสู่ เวอร์ จิ้น แอคทิฟ ในสาขาอื่นๆ เพื่อรองรับผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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 เปิ ดร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพในห้างสรรพสิ นค้า หรื อ Community Mall ที่สาคัญ
 โปรโมทร่ วมกับบริ ษทั ที่ให้บริ การจัดส่ งอาหาร (Delivery Service) เช่น ไลน์แมน ฟู้ดแพนด้า
 โปรโมทร่ วมกับองค์กรที่เน้นเรื่ องสุ ขภาพ เช่น ประกันชีวติ
(ข) สภาพการแข่ งขัน
แนวโน้ มอุตสาหกรรม
เนื่องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั หันมาในความสนใจในสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้มีคู่แข่ง
ในกลุ่ มตลาดอาหารสุ ขภาพทั้งรายเล็กและรายใหญ่ โดยมี การแข่งขันกันทั้งในเรื่ องราคาและการบริ การ
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว โดยทางแบรนด์ KAUAI ให้ความสาคัญในทุกด้านรวมไปถึง
รสชาติอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบและมุ่งเน้นที่คุณค่าของสารอาหารโดยสามารถปรับได้ตามความต้องการ
และความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งจะทาให้แบรนด์ KAUAI มีความแตกต่างและสามารถแข่งขันได้


ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี2.2.5

ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ ตีส้ ์ รีท จากัด
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจบริ หารและจัดการกองทรัสต์ ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) โดยรายได้หลักของบริ ษทั มาจากค่าธรรมเนียมในการบริ หาร
จัดการกองทรัสต์ และค่าธรรมเนียมในการได้มาจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของกองทรัสต์
อนึ่ ง ปั จจุบนั ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิตธานี (“DREIT”) มีการเข้า
ลงทุนในโครงการโรงแรมดังนี้
- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็ นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่ วม
สมัยมีหอ้ งพักจานวน 225 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานสาหรับนักธุ รกิจ
และนักท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ สระว่ายน้ า สนามเทนนิส ลู่วงิ่ ออกกาลัง ศูนย์กีฬาทางน้ า
ศูนย์ออกกาลังกาย สปา และ ร้านอาหารนานาชาติ
- โรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ ตั้งอยู่บริ เวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชี ยงใหม่ มีห้องพักทั้งสิ้ น 130 ห้อง
ภายใต้บรรยากาศและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัย แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทย
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- โรงแรมดุ สิ ตธานี หั วหิ น (สิ ทธิ การเช่ า) ตั้งอยู่ที่ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุ รี เป็ นโรงแรมแบบ
รี สอร์ ท มีห้องพักจานวน 296 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานสาหรับแขก
ผูเ้ ข้าพักในโรงแรม และแขกทัว่ ไป
- โรงแรมดุ สิ ตธานี มั ล ดี ฟ ส์ (สิ ทธิ ก ารเช่ า ) ตั้ ง อยู่ บ นเกาะ Mudhdhoo ในหมู่ เ กาะ Baa Atoll
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีหอ้ งพักประเภทวิลล่าทั้งสิ้ นจานวน 95 หลัง ให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม และสิ่ งอานวย
ความสะดวกอื่ นๆ เช่ น สระว่ายน้ า ศู นย์กี ฬาทางน้ า ศู นย์ออกก าลังกาย (Fitness Centre) สถานบริ การสุ ขภาพ
(Devarana Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” ห้องโถงสาหรับโยคะ คิดส์ คลับ สนามเทนนิ ส ร้านค้าอัญมณี ร้านค้าย่อยขาย
สิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ทั้งนี้ DREIT ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ผ่านบริ ษทั ดุสิต
มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จากัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
การได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ สั มปทาน หรื อการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ หรื อการส่ งเสริ มการลงทุน รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
1. ธุ รกิจโรงแรม
- ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจโรงแรม
- บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ ม คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ประเภท 6.2 กิจการโรงแรม สาหรับประกอบ
กิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ซึ่ งปั จจุบนั สิ ทธิ ประโยชน์ที่ยงั มีผลอยู่ คือ การได้รับอนุ ญาตนาคนต่าง
ด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ านาญการเข้ามาทางานในราชอาณาจักรได้ตามจานวน กาหนดเวลา และเฉพาะ
ตาแหน่งหน้าที่การทางานที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
- หนังสื อรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร บ้านดุสิตธานี
2. ธุ รกิจรับจ้างบริ หารโรงแรม
- บริ ษ ทั เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าที่ ใช้ประกอบธุ รกิ จรั บบริ หารโรงแรม 6 เครื่ องหมายการค้า คื อ
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปริ๊ นเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิต เดวาราณา” “ดุสิต เรสซิเด้นซ์” และ “ASAI HOTELS”
3. ธุ รกิจสปา
- ใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ
- ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
4. ธุ รกิจการศึกษา
- ใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี
- ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต
- บริ ษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จากัด ได้รับบัตรส่ งเสริ ม คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ประเภท 7.15
กิ จการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สาหรับประกอบกิ จการโรงเรี ยนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ
ดุสิต ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์โดยสรุ ป คือ การได้รับอนุ ญาตนาคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ านาญการ
เข้ามาท างานในราชอาณาจักรได้ตามจ านวน ก าหนดเวลา และเฉพาะต าแหน่ งหน้าที่ การท างานที่
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คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นพิ จารณาเห็ นสมควร การได้รั บอนุ ญาตให้ ถื อกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิ น
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร การได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ
การได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงิ นได้ และการได้รับอนุ ญาตให้นาเงิน
หรื อส่ งเงิ นออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงิ นตราต่างประเทศได้ โดยสิ ทธิ ประโยชน์ขา้ งต้นมีเงื่ อนไขและ
กาหนดเวลาเป็ นไปตามที่ระบุบนบัตรส่ งเสริ ม คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
5. ธุ รกิจอาหาร
- หนังสื อรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร ร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ ภายใต้แบรนด์ KAUAI
(คา-วา-อิ)
- ใบอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้าในราชอาณาจักร
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ ยงของบริษัท
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงและการกากับดู แลกิ จการที่ดี จึงได้จดั ตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดยคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงนั้นเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ในการดาเนิ นงานด้านบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร อันมี
บทบาทหลักดังต่อไปนี้
 กาหนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้คาแนะนาด้านการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้ง
องค์กรภายใต้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission)
 กากับดู แลการบริ หารความเสี่ ยงหลักที่ มีผลต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นความเสี่ ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านการเงิน และความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
รวมถึ งการระบุ ปั จจัย เสี่ ยง ตัวชี้ วดั การติ ดตามและการควบคุ ม ดู แลความเสี่ ยงดังกล่ า วให้อยู่ในระดับ ที่
องค์กรยอมรับได้
 ส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารพูดคุยในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเปิ ดกว้างและต่อเนื่ องให้กบั
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้นในองค์กร

ปัจจัยความเสี่ ยง
ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ดาเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง ผ่านคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและคณะทางานของแต่ละกลุ่มธุ รกิจ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงมีความเสี่ ยงที่หลงเหลื ออยู่
รวมถึงความเสี่ ยงอื่น ซึ่ งอยูเ่ หนือการคาดการณ์ ณ ปั จจุบนั ดังนั้น ผูล้ งทุนควรพิจารณาความเสี่ ยงอื่นๆ ที่อาจ
ไม่ได้กล่าวถึงในรายงานประจาปี ฉบับนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจก่อนการลงทุน
1.

ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริ ษทั ดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลรายได้ท้ งั ในและต่างประเทศ รวมถึงการขยาย
กิ จการไปยังกลุ่มธุ รกิ จต่างๆ เช่ น ธุ รกิ จอาหาร ธุ รกิ จการศึกษา ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ควบคู่ไปกับธุ รกิ จ
โรงแรมเพื่อสร้างความหลากหลายของรายได้ ทั้งนี้ ความสาเร็ จของกลยุทธ์เหล่านั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้อม
ทางธุ ร กิ จ ทั้ง จากภายในและภายนอก ซึ่ งอาจอยู่เ หนื อ การคาดการณ์ แ ละการควบคุ ม ของบริ ษ ัท โดย
ความเสี่ ยงที่มีผลต่อการดาเนินการตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ประกอบด้วย
1.1) ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความไม่ แน่ นอนทางการเมือง
ในปี 2562 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับสภาวะถดถอย ประกอบกับผลกระทบจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน รวมถึงการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ส่ งผล
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ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัว่ โลกส่ งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่ งจัดว่า
เป็ นตลาดสาคัญตลาดหนึ่งของโลก บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่กลยุทธ์จะไม่เป็ นไปตามคาด เพื่อเป็ นการรับมือ
กับความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการกระจายความเสี่ ยงและการขยายตัวทางธุ รกิจ
ตามแผนระยะยาว ดังนี้
- สร้างสมดุลรายได้จากธุ รกิจที่หลากหลาย เช่น ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจการศึกษา ธุ รกิจอาหารและ
ธุ รกิจใหม่ๆ
- ขยายฐานธุ รกิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริ กา เพื่อลด
การพึ่งพาธุ รกิจในประเทศใดประเทศหนึ่ง
- ขยายธุ รกิจรับจ้างบริ หารโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นตลาดใหม่ๆ ที่มีกาลังซื้ อ
และศักยภาพสู ง
1.2) ความเสี่ยงด้ านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)
เทคโนโลยีดิจิทลั เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและไม่หยุดนึ่ ง ส่ งผลกระทบต่อรู ปแบบการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ขององค์ก รต่ า งๆ ทั่ว โลกอย่า งมี นัย ยะส าคัญ บริ ษ ัท ตระหนัก ถึ ง ความเสี่ ย งดัง กล่ า ว จึ ง มี ก ารน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จและการแข่งขัน โดยบริ ษ ทั ได้มีการ
วางแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Roadmap) ที่จะช่ วยสนับสนุ นการดาเนิ นงานและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้ง IT Committee
ซึ่ งประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ความชานาญในการพัฒนาระบบ ผูเ้ ชี่ยวชาญในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้บริ ษทั มีศกั ยภาพทัดเทียมคู่แข่ง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
1.3) ความเสี่ยงจากภาวะการแข่ งขัน
ธุ รกิจโรงแรม
ภาพรวมของธุ รกิจโรงแรมภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง อันเนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของ
จานวนโรงแรมหรื อที่พกั ทางเลือก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพสู ง เช่น กรุ งเทพมหานครและตามแหล่ง
ท่องเที่ยวหรื อเขตเศรษฐกิจที่สาคัญๆ ของประเทศ ตลอดจนโครงการมิกซ์ยูสอีกหลายโครงการที่คาดว่าจะ
เปิ ดให้บ ริ ก ารในอี ก 3-5 ปี ข้า งหน้า ทั้ง หมดนี้ ส่ ง ผลให้เกิ ดภาวะที่ จานวนห้องพัก เพิ่ ม มากขึ้ นแบบก้าว
กระโดดซึ่ งสวนทางกับความต้องการในตลาด
นอกจากนี้ ณ ปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้หนั ไปใช้บริ การที่พกั ที่หลากหลายและตอบสนองต่อ
รู ป แบบการใช้ชี วิ ต เฉพาะตัว มากยิ่ ง ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นที่ พ กั จาก Airbnb ที่ พ ัก แบบเจ้า ของวัน หยุ ด ร่ ว ม
(Timeshare) ที่พกั แบบเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ และที่พกั แบบโฮมสเตย์ ประกอบกับการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
และเป็ นที่นิยมของตัวแทนจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Travel Agent) เช่น Agoda, Booking.com,
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Expedia ปั จ จัย เหล่ า นี้ ส่ ง ผลให้ ภ าวะการแข่ ง ขัน ยิ่ ง ทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น และส่ ง ผลกระทบต่ อ ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดและการทารายได้ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั มีการสารวจตลาดและวิเคราะห์คู่แข่ง
เพื่อนามาใช้ปรับปรุ งมาตรฐานห้องพักและคุ ณภาพการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรักษาศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยชู จุดเด่นด้านเอกลักษณ์ ความเป็ นไทยของแบรนด์ดุสิต ทั้งนี้ ในส่ วนของการตลาด บริ ษทั ได้
จัดตั้งสานักงานฝ่ ายขายในภูมิภาคต่างๆ เช่ น จีน ฮ่องกง ดู ไบและลอนดอน เพื่อช่ วยเพิ่มช่ องทางการขาย
รวมทั้ง เป็ นการสร้ า งแบรนด์ ดุ สิ ต ให้ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก มากขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษ ัท ยัง ให้ ค วามส าคัญ กับ การท า
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคยุ ค ดิ จิ ท ัล และมี ร ะบบ
Loyalty Program ที่เรี ยกว่า Dusit Gold เพื่อรักษาฐานลูกค้าอีกด้วย
ธุ รกิจร้านอาหาร
ธุ รกิจร้านอาหารเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจของบริ ษทั ที่ตอ้ งเผชิ ญกับสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจาก
ร้ า นอาหารคู่ แข่ ง ภายในและภายนอกโรงแรม รวมถึ ง พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ หันไปใช้บ ริ การร้ า นอาหาร
รู ปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิง่ ขึ้น ตลอดจนบริ การรับส่ งอาหารที่มีผลต่อจานวนผูม้ าใช้บริ การที่
ร้านอาหาร
เพื่อเป็ นการรับมือกับความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรู ปแบบการนาเสนอ
อาหาร (F&B concept) ภายในเครื อ โรงแรมดุ สิตให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่ อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้มีการเปิ ดร้ านอาหารแนวคิ ดใหม่ภายใต้ชื่ อ บ้านดุ สิตธานี ซึ่ งรวบรวม
ร้านอาหารที่โด่งดังของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ มาไว้ในที่เดียวกัน ซึ่ งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้เสริ ม
ให้กบั บริ ษทั และรักษาแบรนด์ดุสิตให้คงอยูใ่ นตลาดแล้ว ยังช่วยให้บริ ษทั มีโอกาสได้ศึกษาทาความเข้าใจ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยุคใหม่มากยิง่ ขึ้น เพื่อนามาปรับใช้กบั ร้านอาหารในเครื อในอนาคต
1.4) ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาธุรกิจโรงแรมเป็ นหลัก
บริ ษทั มีรายได้หลักจากการประกอบธุ รกิจโรงแรมเป็ นสาคัญ และมีรายได้จากธุ รกิจการศึกษาและ
ธุ รกิจอื่นเป็ นส่ วนเสริ ม โดยโครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้นแบ่งเป็ นรายได้จาก
การประกอบธุ รกิจโรงแรมคิดเป็ นร้อยละ 61.73 รายได้จากธุ รกิจอาหารคิดเป็ นร้อยละ 6.57 รายได้จากธุ รกิจ
การศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 6.36 และรายได้อื่นๆ อีกร้อยละ 25.34 ดังนั้น บริ ษทั อาจมีความผันผวนในการสร้าง
รายได้และทากาไร หากเกิดความไม่แน่นอนขึ้นกับธุ รกิจโรงแรม ซึ่ งมีความอ่อนไหวต่อปั จจัยทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมเป็ นอย่างยิง่
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้จดั ตั้งแผนกลงทุ นและพัฒนาธุ รกิ จใหม่ (Investment and New Business)
เพื่อมองหาโอกาสในการประกอบกิจการประเภทอื่นๆ นอกเหนื อไปจากธุ รกิ จโรงแรมและการศึกษา เช่ น
ธุ รกิ จอาหาร (Dusit Food) ซึ่ งจะช่ วยให้บริ ษทั มีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสมมากขึ้ น โดยในปี 2562
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บริ ษทั ได้เปิ ดกิ จการ Dusit Real Foods ที่บริ การอาหารเพื่อสุ ขภาพภายใต้ชื่อ คา-วา-อิ (KAUAI) และได้มี
การร่ วมลงทุนในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์กบั กลุ่ม Origin ภายใต้ชื่อ The Origin Dusit Co., Ltd. สาหรับธุ รกิจ
โรงแรม บริ ษ ทั มุ่ ง เน้นการรั บ บริ หารโรงแรมในตลาดต่ า งประเทศ เช่ น สหรั ฐอาหรั บ เอมิ เรตส์ กาตาร์
ฟิ ลิปปิ นส์ จีน เวียดนาม ตลอดจนประเทศในแถบทวีปยุโรปและแอฟริ กาซึ่ งจะช่ วยให้บริ ษทั ลดความผัน
ผวนของรายได้ของธุ รกิจโรงแรม ซึ่ งแต่เดิมมีรายได้จากภายในประเทศเป็ นหลัก
1.5) ความเสี่ยงจากการรับจ้ างบริ หารโรงแรม
ในปี 2562 บริ ษทั ยังคงมุ่งขยายธุ รกิจรับจ้างบริ หารโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผน
ระยะยาวของบริ ษ ัท โดยสั ญ ญารั บ จ้า งบริ ห ารโรงแรมมี อ ายุ สั ญ ญาระหว่า ง 2-15 ปี ดัง นั้น บริ ษ ัท จึ ง มี
ความเสี่ ยงที่อาจถูกบอกเลิกสัญญารับจ้างบริ หารโรงแรมก่อนกาหนด หรื อความเสี่ ยงที่เจ้าของโรงแรมไม่ต่อ
สัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา หรื อมี การต่ออายุสัญญาโดยมี เงื่ อนไขเปลี่ ยนแปลงไปจากสัญญาเดิ ม ซึ่ ง
ความเสี่ ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของบริ ษทั
โดยในปี 2561 และปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รายได้จากการรั บ จ้างบริ หารโรงแรมคิ ด เป็ น
ร้อยละ 3.99 และร้อยละ 4.98 ของรายได้รวม ตามลาดับ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดโอกาสและผลกระทบที่อาจ
เกิ ดขึ้ นจากการยกเลิ กสั ญญาก่ อนกาหนด บริ ษ ทั ได้มี ก ารยกระดับ มาตรฐานการบริ หารจัดการ ทั้ง ด้า น
การตลาด ด้า นการปฏิ บ ัติ ก าร ด้า นบุ ค ลากร ด้า นการเงิ น และด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่ง ตลอดจนสร้างความเชื่ อมัน่
และความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ก ับ เจ้า ของโรงแรมที่ บ ริ ษ ัท รั บ จ้า งบริ ห าร (Owner Relationship Management)
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการกาหนดเงื่ อนไขเพิ่มเติมในการทาสัญญารับจ้างบริ หาร เพื่อลดความเสี ยหายจาก
การถูกยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด
1.6) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างของประชากร
ประเทศไทยและประเทศอื่นทัว่ โลกกาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ในขณะที่อตั ราการเกิดมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าเป็ นความท้าทายสาหรับธุ รกิจที่บริ ษทั ดาเนินกิจการอยู่
ดังต่อไปนี้
ธุ รกิจโรงแรม
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจโรงแรมมาเป็ นระยะเวลานาน จึงมีกลุ่มลูกค้าประจาที่มาใช้บริ การโรงแรมอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่ อดี ตถึ งปั จจุ บนั อย่างไรก็ตาม ด้วยช่ วงวัยที่ เพิ่มขึ้ นของกลุ่ มลู กค้ายุค Baby Boomer ธุ รกิ จ
โรงแรมของบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น เนื่องจากไม่สามารถเดินทางได้
หรื อเดิ นทางได้น้อยลง และถู กแทนที่ดว้ ยช่ วงวัยที่อาจไม่คุน้ เคยกับแบรนด์ดุสิต รวมถึ งกลุ่มวัยรุ่ นที่อาจมี
ความต้องการและพฤติกรรมการท่องเที่ยวไม่ตรงกับลักษณะแบรนด์ดุสิต
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เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงที่บริ ษทั อาจสู ญเสี ยรายได้จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริ ษทั ได้พฒั นา
แบรนด์ย่อยของดุ สิตให้มีความหลากหลาย โดยตอบโจทย์ช่วงอายุและรู ปแบบการใช้ชีวิตที่ ต่างกัน เช่ น
แบรนด์ Dusit D2 และแบรนด์ ASAI รวมถึ งการปรั บปรุ งภาพลัก ษณ์ ของแบรนด์ดุสิตธานี ให้ดูมี ความ
ทันสมัยแต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ ได้อย่างชัดเจน เพื่อรองรับตลาดกลุ่มวัยที่มีกาลังเข้ามาแทนที่ รวมทั้งเพิ่ม
ช่องทางการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
ธุ รกิจการศึกษา
ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังเผชิ ญอัตราการเกิ ดลดน้อยลงอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งส่ งผลต่อการประกอบ
ธุ รกิ จการศึ ก ษาของบริ ษ ทั เนื่ องจากจานวนนัก ศึ ก ษามี แนวโน้ม ลดลงในระยะยาว ประกอบกับ จานวน
สถานศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีทางเลื อกในการศึกษาผ่านออนไลน์ ทั้งหมดนี้ ล้วนส่ งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทารายได้ของบริ ษทั อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพื่อเป็ นจัดการความเสี่ ยงจากปั จจัยดังกล่าว บริ ษทั ได้จดั ทากลยุทธ์ระยะยาวสาหรับธุ รกิจการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ให้มีความน่าสนใจและเป็ นปั จจุบนั มากขึ้น รวมทั้งยังมีการจัดทาหลักสู ตรผสมผสาน หลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนระยะสั้นสาหรับวัยทางาน ที่ตอ้ งการเพิ่มความรู ้ และทักษะหรื อต้องการเปลี่ยนสายอาชี พ นอกจากนี้
บริ ษทั ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสี ยงระดับนานาชาติ เพื่อชู จุดเด่นในการเป็ นสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมบริ การ
1.7) ความเสี่ ยงจากการลงทุนใหม่
เนื่ อ งด้ว ยบริ ษ ัท มี แ ผนการขยายกิ จ การไปยัง ธุ ร กิ จ อื่ น นอกเหนื อ จากกลุ่ ม ธุ ร กิ จ โรงแรมและ
การศึ ก ษา ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ส่ ง ผลให้บ ริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้องกับ การลงทุ น ใหม่ ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนในต่างประเทศ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน การเลือกกิจการ
ร่ วมค้า (Joint Venture) ภาระผูกพันตามสัญญา การขอใบอนุ ญาตในการเปิ ดกิ จการ และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ ยงจะเกิ ดขึ้น บริ ษทั มีคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณา
และการวางหลักเกณฑ์ในการลงทุนอย่างรอบคอบ มีการศึกษาความเป็ นไปได้ของแต่โครงการ รวมถึงมีการ
ว่าจ้างที่ปรึ กษาที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญในแต่ละด้าน และยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่ องการลงทุน
ในธุ รกิจใหม่ๆ (Investment and New Business) ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะประสบความสาเร็ จ
ในการพัฒนาหรื อเข้าซื้ อโครงการนั้นๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ยังมีหน่วยงาน Portfolio Management ที่คอยกากับดูแล
โครงการต่างๆ ที่บริ ษทั ได้ลงทุนไปให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
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2.

ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ท าการพัฒนาระบบและขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง านต่ า งๆ อยู่เสมอ เพื่ อให้
มาตรฐานการดาเนิ นงานของบริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับการขยายตัวขององค์กร อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถดาเนิ นการตามขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานหรื อมาตรฐานดังกล่าวเนื่ องด้วย
ปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ เช่น
2.1) ความเสี่ ยงในการบริ หารทรั พยากรบุคคล
เนื่ องด้วยปั จจุบนั ประชากรวัยทางานมี แนวโน้มลดลง กรปอกับแรงงานที่มีทกั ษะมีจานวนจากัด
สวนทางกับความต้องการแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การในประเทศที่ เพิ่มสู ง ขึ้ น
บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถสรรหาหรื อเก็บรั กษาบุคลากรที่ มีศกั ยภาพ ทั้งในระดับบริ หารและ
ระดับปฏิบตั ิการไว้กบั องค์กรได้
เพื่อเป็ นการรับมือกับความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการด้าน
แรงงานของบริ ษทั ในอนาคต รวมถึงได้มีการวางแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่ งจัดเก็บผ่านระบบออนไลน์ที่ง่าย
ต่อการค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมภายในบริ ษทั รวมทั้งมีการวางแผนสื บทอดตาแหน่งให้รองรับการขยายตัว
ของธุ รกิจในระยะเวลาที่กาหนด มีการสารวจผลตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อ
ดึ ง ดู ดบุ ค ลากรเข้า มาร่ วมงานกับ บริ ษ ทั อย่า งไรก็ ตาม บริ ษ ทั ได้มี ก ารว่า จ้า งผูบ้ ริ หารจากอุ ตสาหกรรม
เดียวกันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพการดาเนินให้มีความเป็ นสากลมากยิง่ ขึ้น
2.2) ความเสี่ ยงธุรกิจหยุดชะงักอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่ น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่ อ
ความไม่ สงบ
ธุ รกิ จโรงแรมมี ความอ่ อนไหวต่ อปั จจัยภายนอก เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จถดถอย ความไม่สงบทาง
การเมื อง โรคระบาด ภัย ธรรมชาติ การก่ อการร้ า ย หรื อเหตุ ก ารณ์ ร้า ยแรงอื่ นๆ ที่ มิ อาจคาดการณ์ ห รื อ
หลี ก เลี่ ย งได้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ บริ ษ ัท จึ ง ได้ก าหนดกลยุ ท ธ์ นโยบายหรื อ มาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ลด
ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น
- วางแผนรับมือภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) รวมถึ งแผนบริ หารความต่อเนื่ องในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ (Business Continuity Plan) เพื่อให้บริ ษทั มี ความพร้ อมในการรั บมื อกับเหตุ การณ์ ไม่คาดคิด
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และช่วยเพิ่มความสามารถในการฟื้ นตัวทางธุ รกิจของบริ ษทั
- มีการจัดทาประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมเหตุการณ์ ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การ
ประกันเสี่ ยงภัยทุ กชนิ ด (Industrial All Risk Insurance) การประกันภัยความไม่สงบทางการเมืองและการ
ก่ อ การร้ า ย (Political Violence Insurance) และการประกั น ภัย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business Interruption
Insurance) เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด
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2.3) ความเสี่ ยงจากภัยคุกคามด้ านไซเบอร์ (Cyber Security Risk)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทสาคัญในการประกอบธุ รกิจ บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่จะถูก
โจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน การเงิ นหรื อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั มีมาตรการจัดการในหลายด้าน ดังนี้
- ด้า นความปลอดภัย ของระบบ บริ ษ ัท ได้พ ัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ทั้ง
Hardware และ Software รวมถึงระบบเครื อข่ายให้ทนั สมัย เพื่อป้ องกันภัยจากการโจมตีรูปแบบใหม่ รวมถึง
มีการจัดเก็บข้อมูลสารองและแยกสารองข้อมูลไว้ในที่ต่างๆ (Offsite Data Backup)
- ด้า นบุ ค ลากร บริ ษ ัท ให้ ค วามรู ้ ด้า นความปลอดภัย ทางไซเบอร์ ก ับ บุ ค ลากร ผ่า นการ
ฝึ กอบรมเรื่ อง Cyber Risk โดยวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอก รวมถึงการสื่ อสารต่างๆ เช่น การให้ความรู ้ผา่ น
อีเมล และ Newsletter เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
- ด้า นการรั บ มื อ เมื่ อ เกิ ด เหตุ บริ ษ ัท มี ก ารจัด ท าแผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business
Continuity Plan) ให้เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้แน่ ใจว่า บริ ษทั สามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ ไม่คาดฝั นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ บริ ษทั ยังจัดทาประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) ซึ่ ง
คุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
3.

ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารขยายตัว ทางธุ ร กิ จ บริ ษ ัท จ าต้อ งสรรหาแหล่ ง เงิ นทุ น ที่ เ พี ย งพอ
เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับองค์กร โดยต้องสามารถบริ หารต้นทุนให้อยูใ่ นระดับที่สมดุลกับ
การลงทุน ซึ่ งจะช่ วยให้บริ ษทั มีศกั ยภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จท่ามกลางการแข่งขันที่ รุนแรง อย่างไรก็ตาม
ในการสรรหาหรื อเพิม่ เงินลงทุนนั้น บริ ษทั อาจต้องเผชิญกับความเสี่ ยงด้านการเงินดังต่อไปนี้
3.1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระหนี้ สินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงิน 4,458.60
ล้านบาท ซึ่ งในจานวนนี้รวมถึงหุ น้ กู้ เป็ นเงิน 1,000 ล้านบาท ที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ จึงไม่มีความเสี่ ยงต่อการ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และอาจจะต้องมีการกูย้ ืมเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของโรงแรม และ
การลงทุนในโครงการใหม่ บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ควบคุมความเสี่ ยงโดยการ
ติ ด ตามและเฝ้ า ระวัง ความผัน ผวนของอัต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ การจัด การและการบริ ห ารทางการเงิ น ให้มี
ประสิ ทธิผลสู งสุ ด
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3.2) ความเสี่ยงด้ านความน่ าเชื่อถือและความมั่นคงทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระเงิ นกู้ระยะยาวจานวน 2,686.60 ล้านบาท
เป็ นวงเงิ น กู้ ข องบริ ษัท Philippine Hoteliers, Inc. จ านวน 991.68 ล้ า นเปโซ คงเหลื อ จ านวน 658.71
ล้านเปโซ และเงินกูร้ ะยะยาวของบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) วงเงิน 1,115.45 ล้านบาท คงเหลือจานวน
1,086.95 ล้านบาท
ในสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวสกุลเปโซ นอกเหนื อจากการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่กาหนดใน
สัญญาแล้ว ตลอดอายุสัญญาการกูเ้ งินบริ ษทั จะต้องดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ไม่เกิน 2 ต่อ
1 ดังนั้น หากบริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขดังกล่าวในสัญญาได้ เจ้าหนี้ มีสิทธิ ระงับการให้กูย้ ืมเงิน
เเละถื อว่าเงินกูท้ ้ งั หมดถึงกาหนดชาระทันที ซึ่ งจะมีผลต่อสภาพคล่องและฐานะการดาเนิ นงานของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั สามารถชาระคืนเงิ นต้นและดอกเบี้ยเงิ นกูข้ า้ งต้น
ตรงตามกาหนด รวมทั้งดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น 1.76 ต่อ 1 ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขใน
สัญญาเงินกู้
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
มูลค่ าตามบัญชี
สิ นทรัพย์
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ภาระผูกพัน
(หน่ วย : พันบาท)
ที่ดิน *
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
707,700
ไม่มี
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
156
ไม่มี
อาคาร
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
372,544
ไม่มี
อาคารให้เช่า
เจ้าของ/สิ ทธิ การเช่า
514,119
ไม่มี
ค่าตกแต่งภายในและในที่เช่า
เจ้าของ
366,272
ไม่มี
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงานและในที่เช่า
เจ้าของ
367,477
ไม่มี
ยานพาหนะ
เจ้าของ
8,017
ไม่มี
เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว เครื่ องเงิน และผ้าต่างๆ
เจ้าของ
82,812
ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าของ
1,129,547
ไม่มี
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(74,017)
รวม
3,474,627
* ที่ดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ บางส่ วนติดภาระจายอมให้ใช้เป็ นทางผ่านเข้าออก และทางผ่านสาธารณูปโภคให้กบั เชี ยงอินน์ พลาซ่า

สิ ทธิ การเช่าที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของเพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิจได้แก่
1. สิ ทธิ การเช่าระหว่างบริ ษทั กับทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
2. สิ ทธิ การเช่าระหว่างบริ ษทั กับ บ. สิ ริพทั ยา
3. สิ ทธิ การเช่าระหว่างบมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ กับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม)
4. สิ ทธิ การเช่าระหว่าง Philippine Hoteliers, Inc. กับ Ayala Corporation (Ayala Land Inc.)
5. สิ ทธิ การเช่าระหว่าง บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ (เดิมชื่ อ บ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา) กับ กรุ งเทพ
การบัญชีวทิ ยาลัย
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ที่ดิน และอาคารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงมูลค่ าสิ นทรัพย์ ที่เป็ นทีด่ ินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประเภทสิ นทรัพย์

สถานทีต่ ้งั

ขนาด

ประเภทการถือสิ ทธิ วัตถุประสงค์ ของการถือสิ ทธิ

มูลค่ าตามบัญชี ภาระ
(หน่ วย : พันบาท) ผูกพัน

บมจ. ดุสิตธานี
ที่ดิน
ที่ดิน (สาหรับโครงการอาศัย)
อาคารสานักงานดุสิตธานี
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา

อ.เกาะสมุย สุ ราษฎร์ธานี 69-1-15.20 ไร่
บางรัก กรุ งเทพฯ
0-2-3.8 ไร่
พระราม 4 กรุ งเทพฯ 13,197.03 ตรม.
พระราม 4 กรุ งเทพฯ
517 ห้อง
อ.บางละมุง ชลบุรี
457 ห้อง

เจ้าของ
เจ้าของ
อาคารในที่เช่า1
อาคารในที่เช่า1
อาคารในที่เช่า2

ที่ดินว่างเปล่า
ที่ต้ งั อาคารโรงแรม
ประกอบธุ รกิจ
ประกอบธุ รกิจ
ประกอบธุ รกิจ

144,572
180,055
4,008

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

อาคารในที่เช่า3

ประกอบธุ รกิจ

368,389

ไม่มี

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ที่ดินว่างเปล่า
ให้เช่า
ที่ต้ งั อาคารโรงแรม
ที่ต้ งั อาคารโรงแรม

30,235
51,493
24,367
36,000

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

Dusit Thani Philippines, Inc.
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา

538 ห้อง

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ ตีส้ ์
ที่ดิน
ที่ดิน
ที่ดินโรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส เชียงใหม่
ที่ดินโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

อ. สิ งหนคร สงขลา
69-3-98 ไร่
เพชรบุรี
105-0-72 ไร่
ถ.ช้างคลาน เชียงใหม่
1-3-17 ไร่
ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ 2-3-17 ไร่
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ประเภทสิ นทรัพย์
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ ตีส้ ์ (ต่ อ)
ที่ดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
อาคารโรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส เชียงใหม่
อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
วิทยาลัยดุสิตธานี
ที่ดินวิทยาลัยดุสิตธานี
อาคารวิทยาลัยดุสิตธานี
อาคารวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาพัทยา
บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์
อาคารศูนย์ความเป็ นเลิศดุสิตธานี
บจ. วิมานสุ ริยา
ที่ดินโครงการดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

สถานทีต่ ้งั

ขนาด

ประเภท
การถือสิ ทธิ

วัตถุประสงค์ ของ มูลค่ าตามบัญชี
ภาระผูกพัน
การถือครอง (หน่ วย : พันบาท)

ถ. ช้างคลาน เชียงใหม่
ถ.ช้างคลาน เชียงใหม่
ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ
เพชรบุรี

3-0-3 ไร่
198 ห้อง
198 ห้อง
300 ห้อง

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ที่ต้ งั อาคารโรงแรม
ประกอบธุ รกิจ
ประกอบธุ รกิจ
ให้เช่า

สาธารณรัฐมัลดีฟส์

95 วิลล่า

อาคารในที่เช่า 4

*38,631
45
68,096
62,384

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประกอบธุ รกิจ

-

ไม่มี

ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ
12 ไร่
เจ้าของ
ถ.ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ อาคาร 5 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น
เจ้าของ
ชลบุรี
อาคาร 2 ชั้น
อาคารในที่เช่า 5

ที่ต้ งั วิทยาลัย
ประกอบธุ รกิจ
ประกอบธุ รกิจ

220,000
402,243
44,811

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ถ.เพชรบุรี กรุ งเทพฯ

อาคาร 7 ชั้น

อาคารในที่เช่า 6

ประกอบธุ รกิจ

107,696

ไม่มี

สี ลม กรุ งเทพฯ

0-1-5 ไร่

เจ้าของ

ที่ต้ งั ส่ วนหนึ่งของ
โครงการดุสิต
เซ็นทรัล ปาร์ค

112,629

ไม่มี
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* ที่ดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ เฉพาะโฉนดที่ 30 เลขที่ดิน 2682 จานวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจายอมให้ใช้เป็ นทางผ่านเข้าออก
และทางผ่านสาธารณูปโภคให้กบั เชี ยงอินน์ พลาซ่า ซึ่ งมีการหักด้อยค่าของที่ดิน จานวน 66,368,978 บาท

หมายเหตุ
1. สัญญาเช่าที่ดินและอาคารสิ่ งปลูกสร้างระหว่างบริ ษทั (“ผูเ้ ช่า”) กับทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
(“ผูใ้ ห้เช่า”) หลังจากครบกาหนดใน วันที่ 31 มีนาคม 2546 ผูเ้ ช่ามีสิทธิ การต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ปี
โดยจะต้องตกลงค่าเช่ ากันใหม่ ครั้งแรกมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2561 และกาหนดชาระค่าเช่ าล่ วงหน้า 15 ปี เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,100 ล้านบาท ซึ่ งเงิ นจานวนดังกล่ าวได้
รวมถึงค่าเช่ารายเดือนแล้ว
ทั้ง นี้ กรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดินและอาคารเป็ นของผูใ้ ห้เช่ า โดยผูเ้ ช่ า ได้โอนกรรมสิ ท ธิ์ ในอาคารและ
สิ่ งปลู กสร้ างเมื่ อได้ก่อสร้ างอาคารเสร็ จ สัญญาเช่ ามี ผลยกเลิ กในกรณี ที่คู่สัญญาประพฤติ ผิดสัญญาในข้อใด
ข้อหนึ่ ง หรื อหากทรัพย์สินที่เช่ าหรื อสิ่ งของซึ่ งไม่รวมสิ่ งของของบุคคลภายนอกที่อยู่ในทรัพย์สินที่เช่ าได้ถูก
อายัดหรื อถูกยึด
ปี 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินกับสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยเ์ พื่อพัฒนาโครงการ
รู ปแบบผสมเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิ ต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 30 ปี
โดยมีระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 7 ปี นับแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยบริ ษทั จะสละสิ ทธิ การเช่าตามสัญญา
เช่าที่ดินเดิมที่จะหมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2561 และสิ ทธิ ขอต่อสัญญาเช่าที่ดินอีก 15 ปี เพื่อให้สัญญาเช่ าที่ดิน
ฉบับใหม่ดงั กล่าวมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ค่าเช่าทั้งหมดเป็ นจานวนรวม 7,334 ล้านบาท ซึ่ งจะมีกาหนดจ่ายชาระในปี
2560 จานวน 1,467 ล้านบาท และส่ วนที่เหลือทยอยจ่ายตั้งแต่ปี 2567 เป็ นต้นไป บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญา
2. สัญญาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 แบ่งค่าเช่าเป็ นดังนี้
1) ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 อัตราค่าเช่าเดือนละ 220,000 บาท
2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2535 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 อัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท
3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตราค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท และ
4) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 อัตราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท
ค่าเช่ าอาจมี การเปลี่ ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ ยนของเงิ นสวิสฟรั งก์ และมี การบันทึ กแนบท้าย
สัญญาเป็ นสัญญาเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังก์ให้ใช้อตั ราเฉลี่ยค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ตกลงคิด
อัตราเฉลี่ ยค่าของเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐฯ ของปี ที่ เริ่ มทาสัญญา โดยอัตราขายของธนาคารพาณิ ชย์ตามประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย หนึ่ งดอลลาร์ สหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 25.00 บาท เมื่อหมดสัญญาเช่ าแล้วผูเ้ ช่ ามีสิทธิ ต่อ

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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สัญญาเช่ าอีก 30 ปี ส่ วนอัตราค่าเช่ าและรายละเอียดของการเช่ าแล้วแต่จะตกลงกันด้วยเหตุผลและเป็ นธรรม
ด้วยกันทั้งสองฝ่ าย
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 บริ ษทั (“ผูเ้ ช่ า”) ได้ยกเลิ กสัญญาเช่ าฉบับข้างต้น ด้วยบริ ษทั มี ความ
ประสงค์จะต่อสัญญาเช่าที่ดินก่อนครบกาหนด และบ. สิ ริพทั ยา (“ผูใ้ ห้เช่า”) ตอบตกลงให้บริ ษทั ต่อสัญญาเช่ า
ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันที่ 30 กันยายน 2560 และทาสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่ มีระยะเวลาการเช่า 22 ปี เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็ นจานวนเงินรวม 1,002 ล้าน
บาท ในระยะเวลาที่ตกลงเช่ากันนี้ หากค่าเงินบาทลดค่าลงหรื อสู งขึ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของค่าเงินบาทในวันทา
สั ญญา คู่ สั ญญาต้องปรั บ อัตราค่ า เช่ า ใหม่ โดยคิ ดอัตราค่ า เช่ า เพิ่ ม ขึ้ น หรื อลดลงตามส่ วนของค่ า เงิ น บาทที่
เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ให้ถืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินสวิสฟรังก์เป็ นหลักในการพิจารณา และ
หากเงินสวิสฟรังก์มีการงดใช้หรื อยกเลิกไป ให้ถืออัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
เป็ นหลักในการพิจารณาในวันทาสัญญา ซึ่ งอัตราขายของธนาคารพาณิ ชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
หนึ่งดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 39.14 บาท และบริ ษทั มีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าอีก 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี โดยจะต้อง
ตกลงค่าเช่ากันใหม่ท้ งั นี้ เมื่อสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดอายุลง ที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของผูใ้ ห้เช่า และหากผูเ้ ช่าผิดข้อสัญญาใดๆ หรื อไม่ชาระค่าเช่าตามที่ตกลงไว้ ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาได้
3. สัญญาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 10 ธันวาคม 2517 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เมื่ อหมดสัญญาเช่ าแล้ว Dusit
Thani Philippines, Inc. (เดิ มชื่ อ Philippine Hoteliers, Inc.) (“ผูเ้ ช่ า”) มี สิทธิ ต่อสัญญาเช่ าอี ก 25 ปี ซึ่ งปั จจุบนั ผู ้
เช่าได้ต่อสัญญาเช่าไปอีก 25 ปี แล้ว ส่ วนอัตราค่าเช่าปี ที่ 1 และปี ที่ 2 คิดร้อยละ 3 จากกาไรขั้นต้น สาหรับปี ที่ 3
และปี ต่อไป คิดร้อยละ 5 ของรายได้สาหรับปี ทั้งนี้เมื่อสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดอายุลง ที่ดินเช่าให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
Ayala Corporation (“ผูใ้ ห้เช่า”) และหากผูเ้ ช่าผิดข้อบังคับในสัญญาหรื อไม่ชาระค่าเช่าตามที่ตกลงผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ์
ยกเลิกสัญญาได้
4. DMS Property Investment Pvt. Ltd.
จากการที่ บมจ. ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ และ / หรื อ DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้กรรมสิ ทธิ์
ในการเช่าที่ดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โครงการรี สอร์ ท และสิ่ งปลูกสร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa
Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีค่าเช่าตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือดังนี้
ครบกาหนด
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ระยะเวลาที่เกินกว่าห้าปี
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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จานวนเงิน
1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
37,182,787 ดอลลาร์สหรัฐฯ

แบบ 56-1
ทั้ง นี้ DMS Property Investment Pvt. Ltd. สามารถนาค่ า เช่ า จ่ า ยล่ วงหน้า จานวน 5 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐฯ มาหักได้ปีละ 1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 23 มกราคม 2555 และต่อมา
DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้จ่า ยค่ า เช่ า ล่ วงหน้า ส าหรั บ ระยะเวลา 15 ปี สุ ดท้า ย จานวน 1.50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารและ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และสิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น รวมถึ ง ทรั พ ย์สิ น อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการโรงแรมดุ สิ ตธานี
มั ล ดี ฟ ส์ ให้ ก ั บ Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. ตามโครงการปรั บ โครงสร้ า งของกลุ่ ม บริ ษั ท ใน
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
5. วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ทาสัญญาเช่าช่วงที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั วิทยาลัยดุสิตธานี (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)
กับโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง โดยมีระยะเวลา 21 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 23 มิถุนายน 2553 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2574 และ
กาหนดอัตราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็ นจานวนเงินรวม 129 ล้านบาท
ทั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้วางเงินประกันการเช่าจานวน 12 ล้านบาท และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่ าแล้ว
วิทยาลัยดุสิตธานีมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกันใหม่
6. บจ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 บจ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ได้ทาสัญญาที่ ดิน
และอาคาร 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กับบุคคลที่สาม และได้ทาสัญญาเช่า
ช่ วงที่ ดินและอาคารกับสถาบันการศึ กษาแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และ
สิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2588 และกาหนดอัตราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็ นจานวนเงินรวม 567 ล้านบาท และ
บริ ษ ทั ย่อยนี้ มี สิ ท ธิ แต่ เพี ย งผูเ้ ดี ย วที่ จะเช่ า ช่ วงทรั พ ย์สิ นที่ เช่ า ต่ อออกไปอี ก 10 ปี นับ จากวันที่ ค รบก าหนด
ระยะเวลาเช่าช่วง
7. บจ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บจ. ดุ สิต แมนเนจเม้นท์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ได้ทาสัญญาเช่ า
สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิ จการโรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่ และเช่ าช่ วง
สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) เป็ นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงได้อีก 6 ครั้ง ครั้งละ
3 ปี โดยกาหนดอัตราค่าเช่าดังนี้
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1) ค่าเช่ าคงที่ ในอัตรารวม 205 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งชาระเป็ นรายเดื อนตามจานวนที่ ระบุใน
สัญญา สาหรั บค่า เช่ าในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คานวณเป็ นสัดส่ วนตาม
จานวนวันจากอัตราค่าเช่าดังกล่าว
2) ค่าเช่าแปรผันชาระเป็ นรายไตรมาส คานวณในอัตราร้ อยละของกาไรจากการดาเนิ นงานก่ อน
หักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ของกิจการโรงแรม
ซึ่ งกาหนดอัตราร้อยละไว้ดงั นี้
ปี 2554 ถึง 2559 อัตราร้อยละ 90
ปี 2560 ถึง 2565 อัตราร้อยละ 85
ตั้งแต่ปี 2566 เป็ นต้นไป อัตราร้อยละ 80
สาหรับค่าเช่าในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้คานวณเป็ นสัดส่ วน
ตามจานวนวันโดยใช้อตั ราร้อยละ 90
ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การ
เช่ าดุ สิตธานี (“กองทุนรวม”) ได้มีมติอนุ มตั ิการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหา
ริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิตธานี (“กองทรัสต์”) การเลิกกองทุนและการชาระบัญชีกองทุนรวม โดยกองทุน
รวมกาหนดวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็ นวันเลิ กกองทุ นรวม และโอนสิ นทรั พย์ หนี้ สินและภาระผูกพันของ
กองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ ซึ่ งได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยกองทรัสต์ได้กาหนดค่าเช่าดังนี้
1. ค่าเช่าคงที่รายปี จะเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ได้ตกลงกันในสัญญา ทั้งนี้ค่าเช่าคงที่รายปี ที่คานวณ
ได้ดงั กล่าวจะไม่ต่ากว่า 205 ล้านบาท
2. ค่าเช่าแปรผัน จะอ้างอิงจากผลประกอบการของโรงแรม
4.2 เครื่ องหมายการค้ า
ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อมีเครื่ องหมายการค้าหลักที่ใช้ในการประกอบธุ รกิ จประเภทโรงแรม
จ านวนทั้ งสิ้ น 6 เครื่ องหมาย คื อ “Dusit Thani”, “Dusit Princess”, “DusitD2”, “Dusit Devarana”, “Dusit
Residence” และ “ASAI HOTELS” โดยเครื่ องหมายการค้า ที่ ใ ช้ชื่ อว่า “Dusit” ดัง กล่ า วข้า งต้นนี้ ต่ า งเป็ นชื่ อ
โรงแรมในเครื อของบริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) ที่เป็ นทั้งเจ้าของหรื อเป็ นผูร้ ับจ้างบริ หารโรงแรม ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่ วน “ASAI HOTELS” เป็ นชื่อโรงแรมภายใต้การรับจ้างบริ หาร ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยบริ ษทั อาศัย โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าสาหรับการให้บริ การสาหรับธุ รกิจประเภทสปาอีก 2
เครื่ องหมาย คือ “Devarana Spa” และ “Namm Spa” ที่มีสาขาอยูท่ ้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
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สาหรับการรับจ้างบริ หารนี้ ผูท้ ี่วา่ จ้างบริ ษทั ในการดาเนินการบริ หารโรงแรมต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมเป็ น
รายเดื อนตามสัญญาว่าจ้างบริ หารให้แก่บริ ษทั และจะเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวได้ตราบ
เท่าที่สัญญาว่าจ้างบริ หารมีผลบังคับใช้ ดังนั้น หากสัญญาว่าจ้างบริ หารนั้นสิ้ นสุ ดลงหรื อถู กบอกเลิ ก ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม ผูว้ า่ จ้างรายนั้นจะไม่มีสิทธิ ใช้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั อีกต่อไป
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีนโยบายการลงทุนที่เป็ นธุ รกิจประเภทเดียวกันหรื อธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิ จการร่ วมค้าในธุ รกิ จต่างๆ คือ
ธุ รกิจโรงแรม และรับจ้างบริ หารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 4,078 ล้านบาท
นโยบายการบริ หารงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมคือ ให้มีการบริ หารงานเช่นเดียวกับบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้
ส่ งตัวแทนกรรมการของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย เพื่อให้ควบคุมดูแลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย
ของบริ ษทั ทั้งในเรื่ องการดาเนิ นงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั รับทราบ หรื ออนุมตั ิตามแต่กรณี
4.4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ปี 2562 บริ ษทั มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผปู ้ ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธี
กระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งหมด ซึ่ งผลการประเมินปรากฏว่ามี
มูลค่ามากกว่าราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บริ ษทั จึงไม่ตอ้ งรับรู ้การด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
เป็ นค่าใช้จ่าย
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ปั จจุบนั บริ ษทั มีคดีขอ้ พิพาทซึ่ งบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี โดยที่คดีหรื อข้อพิพาทที่ยงั
ไม่สิ้นสุ ด ทั้งสิ้ น 1 คดี ดังต่อไปนี้
5.1 ศาลล้มละลายกลาง
หมายเลขแดงที่ 2472/2548
ระหว่าง
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
เจ้ าหนี้
กับ
บริ ษทั เวิลด์อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ลูกหนี้
มูลคดี
ฟ้องล้มละลาย
จานวนทุนทรัพย์
56,878,778.48 บาท
วันทีฟ่ ้ องคดี
31 มกราคม 2548
ทนายความ
นายสุ เมธ แผลงประพันธ์
สานักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
ความเป็ นมาของคดี
ตามที่บริ ษทั เวิลด์อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ลู กหนี้ ตามคาพิพากษาในคดี แพ่งหมายเลขแดงที่ 20652066/2547 และได้รับทราบคาบังคับของศาลโดยชอบแล้ว แต่ลูกหนี้ ก็ไม่ได้ชาระหนี้ แต่อย่างใด อีกทั้ง เจ้าหนี้ ได้ทาการ
สื บทรัพย์ของลูกหนี้แล้วก็ไม่พบทรัพย์สินที่จะถึงชาระแก่เจ้าหนี้ ได้
วันที่ 9 สิ งหาคม 2548 ลูกหนี้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคาสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ลูกหนี้ เป็ นบุคคลล้มละลาย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เจ้าหนี้ ยื่นคาแก้อุทธรณ์ ของลูกหนี้ เพื่อให้ศาลพิจารณาและพิพากษายกอุ ทธรณ์
ลูกหนี้
วันที่ 2 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนลู กหนี้ โดยศาลทาการไต่สวนกรรมการของลู กหนี้
จนได้ความเพียงพอแล้ว จึงให้ปิดการไต่สวน
วันที่ 21 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางอ่านคาพิพากษาศาลฎี กา โดยศาลฎี กามีคาพิพากษายืนตามศาล
ชั้นต้นให้ลูกหนี้เป็ นบุคคลล้มละลาย
วันที่ 16 กันยายน 2556 หลังจากที่ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ชนะในคดี
หมายเลขแดงที่ 2065-2066/2547 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์ไม่สามารถรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ จึงได้ส่งจดหมายถึงเจ้าหนี้ทุกรายเพื่อให้คดั ค้านการปิ ดคดี ซึ่ งหากเจ้าหนี้ทุกรายไม่คดั ค้าน
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะรายงานศาลขอให้มีคาสั่งปิ ดคดีต่อไป
ความคืบหน้ าของคดี
คดี ย งั คงอยู่ในขั้นตอนการดาเนิ นการของเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรั พย์ ซึ่ งยังไม่ ได้รับแจ้งความคื บหน้า
เพิ่มเติมแต่อย่างใด

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
DTC
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
ธุ รกิจหลักคือกิจการโรงแรม
0107536000617
+ 66 (0) 2200 9999
+ 66 (0) 2200 9980
www.dusit-international.com
850 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 850 ล้านหุน้
มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท

ประเภทธุ รกิจ
ทะเบียนเลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว

6.2 ข้ อมูลนิติบุคคลที่บริ ษัทถื อหุ้นทำงตรงและทำงอ้ อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ที่

รำยชื่ อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

1 บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์

2

Dusit Thani Philippines, Inc.
ถือหุน้ โดย
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์

%
กำร
ถือหุ้น
99.99

88.01

ประเภท
ธุรกิจ
ลงทุนใน
บริ ษทั อื่น

หุ้น

ทุนทีเ่ รียก
ชำระแล้ ว
(ล้านบาท)
800

ประเภท
สามัญ

โรงแรม Peso 455 mn.* สามัญ
และรับจ้าง
บริ หาร

หมำยเหตุ * ไม่รวมหุน้
บุริมสิ ทธิ์ซื้อคืน

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

โรงแรม

825

สามัญ

2.75
84.05

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

105

ทีต่ ้งั สำนักงำน
มูลค่ ำหุ้นละ
(บำท)
80,000,000
10
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
4,550,000 * Peso 100 Mezzanine Level, Dusit Thani
Manila, Ayala Center, 1223
Makati City, Philippines
Tel: (632) 238 8888
จำนวน
(หุ้น)

82,500,000

10

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-999

แบบ 56-1

ที่

รำยชื่ อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

%
กำร
ถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

หุ้น

ทุนทีเ่ รียก
ชำระแล้ ว
(ล้านบาท)

ประเภท

ทีต่ ้งั สำนักงำน
มูลค่ ำหุ้นละ
(บำท)
5, 000,000
10
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
33,000
HKD 1 Unit 2401, 24/F Citicorp Center,
18 Whitefield Road, Causeway
Bay, Hong Kong
800,000
10
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
จำนวน
(หุ้น)

4 บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์

99.99

รับจ้าง
บริ หาร

50

สามัญ

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

100.00

รับจ้าง
บริ หาร

HKD 0.03 mn

สามัญ

6 บ. เทวารัณย์ สปา

99.99

สถาน
บริ การด้าน
สุขภาพ

8

สามัญ

40

สามัญ
บุริมสิ ทธิ์

399,999
1

100
100

9

สามัญ

900,000

10

7 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
ถือหุน้ โดย บริ ษทั ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562
8 บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

49.99

สอนการ
ประกอบ
อาหาร

99.99

โรงแรม

9

30.02

ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการ
เช่าดุสิตธานี (DREIT)
( เดิมชื่อ กองทุนรวม

5,407.74 หน่วยลงทุน 711,500,000

8.8552

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
ต่อ 3681-3682

USD 1

Level 2, Orchid Maage’, Ameer
Ahmed Magu, Male’, Maldives

อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
ดุสิตธานี )

10 DMS Property Investment
Private Limited
ถือหุน้ โดย
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

โรงแรม USD 38.5 mn.

65.00

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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สามัญ

38,500,000

4,4/5 อาคารเซนทาวเวอร์
ชั้น 19 ถนนราชดาริ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2237-8877
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999

แบบ 56-1

ที่

รำยชื่ อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

%
กำร
ถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

หุ้น

ทุนทีเ่ รียก
ชำระแล้ ว
(ล้านบาท)

ประเภท

ทีต่ ้งั สำนักงำน
มูลค่ ำหุ้นละ
(บำท)
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.
6,800,000
10
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
305A at 2nd – 3rd Floors,
Tower One, No. 1287
Shang Cheng Road, Pudong
New District, Shanghai, People’s
Republic of China
จำนวน
(หุ้น)

11 Dusit USA Management Inc.

100.00

รับจ้าง
บริ หาร

USD 40,000

สามัญ

12 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล

99.99

ลงทุนใน
บริ ษทั อื่น

68

สามัญ

รับจ้าง
บริ หาร

RMB 30 mn.

-

ให้เช่า
ทรัพย์สิน

120

สามัญ

1,200,000

100

การศึกษา ทุนประเดิม
217.72

-

-

-

1 ซ.แก่นทอง แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ +66 (0) 2361-7811-3

การศึกษา Peso 900 mn

สามัญ

9,000,000

Peso 100

Pre-Opening office
4th Floor, Dusit Thani Manila
Ayala Center, 1223 Makati City,
Philippines
Tel: (632) 238 8888

13 Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd.*
ถือหุน้ โดย
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล

45.00

หมำยเหตุ * เป็ นบริ ษทั จากัดภายใต้
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชน
จี น ซึ่ งทุ น จดทะเบี ยนไม่ มี การ
กาหนดเป็ นหุน้

14 บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์

99.99

หมำยเหตุ * เดิมชื่อ
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

15 วิทยาลัยดุสิตธานี
ลงทุนโดย
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
16 Dusit Hospitality Education
Philippines Inc.
ถือหุน้ โดย Dusit Thani
Philippines, Inc.

100.00

40.00

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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588/5 ถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2013-9999

แบบ 56-1

ที่

รำยชื่ อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

17 บ. วิมานสุริยา
หมำยเหตุ * บมจ. ดุสิตธานี
(DTC) จะทยอยขายหุน้ ให้
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)
โดยสัดส่ วนการถือหุน้ สุ ดท้าย
ระหว่าง DTC และ CPN
จะเป็ นร้อยละ 60 : 40

18 บ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ต้ ี
หมำยเหตุ * บมจ. ดุสิตธานี
(DTC) จะทยอยขายหุน้ ให้บมจ.
เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) โดย
สัดส่ วนการถือหุน้ สุ ดท้าย
ระหว่าง DTC และ CPN
จะเป็ นร้อยละ 15 : 85

19 บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์

20 บ. ดุสิต ซาอุดิ*
ถือหุน้ โดย
- Dusit Overseas Co., Ltd. **

%
กำร
ถือหุ้น
65.00 *

ประเภท
ธุรกิจ

พัฒนา
อสังหา
ริ มทรัพย์
โรงแรม
อาคารที่พกั
อาศัย และ
โครงสร้าง
อาคาร
ศูนย์การค้า
22.00 * โครงการ
พัฒนา
ศูนย์การค้า

ประเภท

880

172

10.00 โครงการ
1
อาคาร
สานักงาน
บริ หาร
ทุน
ที่ปรึ กษา จดทะเบียน
51.00 ทางเทคนิค SAR 100,000

หมำยเหตุ
* ปัจจุบนั จัดตั้งเป็ นนิติบุคคลแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้ดาเนินการเรี ยกชาระค่า
หุน้ และไม่ได้เริ่ มประกอบกิจการ
** ถือหุน้ โดย บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

หุ้น

ทุนทีเ่ รียก
ชำระแล้ ว
(ล้านบาท)
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ทีต่ ้งั สำนักงำน

จำนวน
(หุ้น)

มูลค่ ำหุ้นละ
(บำท)

สามัญ

1,000
10,990,000

100
80

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999

สามัญ

1,720,000

100

999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กทม. 10330

สามัญ

10,000

100

สามัญ

100

999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กทม. 10330
SAR 1,000 P.O. Box 48144
Jeddah 21572
Prince Mohammed Bin
Abdulaziz St.
Bin Homran Center
Office 901A
Kingdom of Saudi Arabia

แบบ 56-1

ที่

รำยชื่ อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

21 บ. D&J

%
กำร
ถือหุ้น
100.00

(เดิมชื่อ บ. ดุสิต คัลเลอร์ส)

22 บ. อาศัย โฮลดิ้งส์

99.99

23 บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ รี ท

99.99

24 บ. ดุสิต ฟู้ดส์

99.99

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนทีเ่ รียก
ชำระแล้ ว
(ล้านบาท)

จัดการและ
ทุน
ปรึ กษาทาง จดทะเบียน
เทคนิคด้าน
JPY
โรงแรมและ 10,000,000
อสังหา
ริ มทรัพย์
โรงแรม
18.82
รับจ้าง
บริ หาร และ
ลงทุนใน
บริ ษทั อื่น
ผูจ้ ดั การ
10
กองทรัสต์
เพื่อการ
ลงทุนใน
อสังหา
ริ มทรัพย์
ลงทุนใน
713
บริ ษทั อื่น

หุ้น
ทีต่ ้งั สำนักงำน

ประเภท

จำนวน
(หุ้น)

มูลค่ ำหุ้นละ
(บำท)

สามัญ

1,000

JPY 10,000 Hitokuchizaka TS
Building, 6th Floor, 3-32,
Kudankita, 4-chome,
Chiyodaku, Tokyo, Japan

สามัญ

1,000
749,000

100
25

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999

สามัญ

100,000

100

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
ต่อ 3681 - 3682

สามัญ

7,130,000

100

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999

25 บ.ดุสิต กูร์เมต์
ถือหุน้ โดย บ. ดุสิต ฟู้ดส์

90.00

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

การตลาด
และการ
ขาย
ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับ
อาหาร

30

สามัญ

1,000
299,000

100
100

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999

109

แบบ 56-1

ที่

รำยชื่ อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

26 LVM Holdings Pte. Ltd.
ถือหุน้ โดย Dusit Overseas
Co., Ltd.
27 Private Homes and Villas Pte.
Ltd.
ถือหุน้ โดย LVM Holdings Pte.
Ltd.
28 PT. Elite Havens Ltd.

%
กำร
ถือหุ้น

ลงทุนใน SGD 0.01
บริ ษทั อื่น

สามัญ

1,036,694

SGD 0.01

25 Bukit Pasoh Road, Singapore
(089839)

ให้บริ การ SGD 0.10
ทางการตลาด
100.00 การจองและ
บริ หารวิลล่า

สามัญ

100,000

SGD 1.00

25 Bukit Pasoh Road, Singapore
(089839)

IDR
2,536.50

สามัญ

500

IDR
500,000

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

บริ การด้าน CNY 0.07
การตลาด

สามัญ

10,000

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

ที่ปรึ กษา
ด้านการ
บริ หาร

IDR
2,500.00

สามัญ

8,000

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

บริ การต่างๆ HKD 0.01

สามัญ

10,000

HKD 1.00

บริ การด้าน USD 0.83
100.00 การตลาด

สามัญ

10,000

USD 83.16 20/F Euro Trade Centre 21-23
DesVoeuxRd.,Central,HongKong

บริ การต่างๆ HKD 0.01

สามัญ

10,000

USD 1.00

100.00

ที่ปรึ กษา
ด้านการ
บริ หาร
20.00
80.00

100.00

(บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ LVM
Holdings Pte. Ltd.) ถือหุน
้ โดย

31 Bali Luxe Ltd.
ถือหุน้ โดย
LVM Holdings Pte. Ltd.
32 Marketing Villas Ltd.
ถือหุน้ โดย LVM Holdings Pte.
Ltd.
33 Elite Havens Ltd.
ถือหุน้ โดย LVM Holdings Pte.
Ltd.

ทีต่ ้งั สำนักงำน

ประเภท

Private Homes and Villas Pte. Ltd
30 PT Bali Home Management Ltd.

Private Homes and Villas Pte. Ltd
และBali Luxe Ltd.

หุ้น
มูลค่ ำหุ้นละ
(บำท)

29 Shanghai Yi-Ning Travel
Construction Co., Ltd.
(บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ LVM
Holdings Pte. Ltd.) ซึ่งถือหุน
้ โดย

ทุนทีเ่ รียก
ชำระแล้ ว
(ล้านบาท)

จำนวน
(หุ้น)

(บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ LVM
Holdings Pte. Ltd.) ซึ่งถือหุน
้ โดย

Private Homes and Villas Pte. Ltd
และBali Luxe Ltd.

ประเภท
ธุรกิจ

80.00
20.00
20/F Euro Trade Centre 21-23
DesVoeuxRd.,Central,HongKong

100.00

100.00
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ที่

รำยชื่ อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

34 บ. ดุสิตฮอสปิ ตัลลิต้ ี เซอร์วิสเซส

%
กำร
ถือหุ้น
99.99

หมำยเหตุ *จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อ
วันที่ 8มกราคม2562

35 บ. เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง
ถือหุน้ โดย บ. ดุสิต ฟู้ดส์

51.00

หมำยเหตุ *เริ่ มลงทุนในเดือนมกราคม
2562 โดยลงทุนเริ่ มแรกร้อยละ 51 และ
ครั้งที่ 2 ภายในต้นปี 2563 อีกร้อยละ 19

36 บ. เกรซ มี

37 บ. ดุสิต เรี ยล ฟู้ดส์
ถือหุน้ โดย บ. ดุสิต ฟู้ดส์

ประเภท
ธุรกิจ
รองรับ
โครงการ
งานบริ การ
ต่างๆ
ให้บริ การ
ด้านอาหาร
และ
เครื่ องดื่ม

ให้บริ การที่
เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ
ประจาวัน
ประกอบ
51.00 ธุรกิจอาหาร
เพื่อสุขภาพ
99.99

ทุนทีเ่ รียก
ชำระแล้ ว
(ล้านบาท)
1

หุ้น
ประเภท

จำนวน
(หุ้น)

มูลค่ ำหุ้นละ
(บำท)

สามัญ

10,000

100

ทีต่ ้งั สำนักงำน
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999

14

สามัญ

14,000

1,000

3

สามัญ

30,000

100

43 อาคารไทยซีซี ชั้น 30 ห้อง
307-308 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์: +66 (0) 2231-6201
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999

10

สามัญ

100,000

100

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999

38 Dusit Maldives Investment Private
Limited
ถือหุน้ โดย บ. ดุสิตธานี รี ท

39 Dusit Maldives Management
Private Limited
ถือหุน้ โดย บ. ดุสิต
แมนเนจเม้นท์

รองรับการ USD 150,000 สามัญ
เข้าทา
99.99 ธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
โรงแรม
ดุสิตธานี
มัลดีฟส์
รองรับการ USD 10,000 สามัญ
เข้าทา
99.99 ธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
โรงแรม
ดุสิตธานี
มัลดีฟส์
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150,000

USD 1

Level 1, H. Orchid Maage’,
Ameer Ahmed Magu, Male’,
Maldives

10,000

USD 1

Level 1, H. Orchid Maage’,
Ameer Ahmed Magu, Male’,
Maldives
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ที่

รำยชื่ อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

%
กำร
ถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนทีเ่ รียก
ชำระแล้ ว
(ล้านบาท)

รับบริ หาร USD 5,000
โรงแรม
99.98 ดุสิตธานี
มัลดีฟส์ ใน
สาธารณรัฐ
มัลดีฟส์
ก่อสร้าง
41 บ. ดิ ออริ จิ้น ดุสิต
49
320
และพัฒนา
คอนโดมิ
เนียมใน
จังหวัด
ชลบุรี
เพื่อเป็ น
42 บ. ดุสิตธานี รี ท
4.9
ถือหุน้ โดย ทรัสต์เพื่อการลงทุน 99.99 ผูถ้ ือหุน้ ใน
บริ ษทั ดุสิต
ในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการ
มัลดีฟส์ อิน
เช่าดุสิตธานี (DREIT)
เวสเม้นท์
จากัด
40 Dusit Worldwide Maldives Private
Limited
ถือหุน้ โดย บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์

6.3 ข้ อมูลของบุคคลอ้ ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

หุ้น
ทีต่ ้งั สำนักงำน

ประเภท

จำนวน
(หุ้น)

มูลค่ ำหุ้นละ
(บำท)

สามัญ

5,000

USD 1

สามัญ

32,000,000

10

496 หมู่ 9 ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

สามัญ

980,000

5

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330

Level 1, H. Orchid Maage’,
Ameer Ahmed Magu, Male’,
Maldives

โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2009 9380
โทรสาร
+ 66 (0) 2009 9001 ต่อ 9380
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2296 3582
โทรสาร
+ 66 (0) 2683 1298

112
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ผู้สอบบัญชี

ทีป่ รึกษำกฎหมำย

นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4795
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2677 2000
โทรสาร
+ 66 (0) 2677 2222
บริ ษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2264 8000
โทรสาร
+ 66 (0) 2657 2222
บริ ษทั สานักงานกฎหมายธี รคุปต์ จากัด
เลขที่ 546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 15
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2511 1512 และ + 66 (0) 2513 1976
โทรสาร
+ 66 (0) 2938 1247 และ + 66 (0) 2938 1957

6.4 ข้ อมูลสำคัญอื่น
บริ ษทั ไม่มีขอ้ มูลสาคัญอื่นที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
7.1.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนชาระแล้ ว/จานวนหุ้น
บริ ษ ทั จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเมื่ อปี 2518 ในปี 2536
แปรสภาพจากบริ ษ ัทจ ากัด เป็ น บริ ษ ัทมหาชนจ ากัด โดยใช้ ชื่ อว่ าบริ ษ ัท ดุ สิ ตธานี จ ากัด (มหาชน) และ
ชื่อภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้ชื่อย่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์วา่ DTC
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 850,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 850,000,000 บาท โดย
แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 850,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
7.1.2 หุ้นประเภทอื่นทีม่ ีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ ือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก
กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ สู งสุ ด 10 รายแรกและผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยอื่น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผูเ้ กี่ยวข้อง 1
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
นายชาตรี โสภณพนิช
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
นางจารุ ณี ชินวงศ์วรกุล
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายสหนันท์ เชนตระกูล
บริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด
รวม
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอื่น
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 850,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
850,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

หมายเหตุ

จานวนหุ้น สั ดส่ วน (%)
424,475,680
49.94
145,238,320
17.09
42,500,000
5.00
42,389,600
4.99
33,240,000
3.91
21,882,430
2.57
20,503,000
2.41
17,136,638
2.02
8,390,000
0.99
4,715,000
0.55
760,470,668
89.47
89,529,332
10.53

กลุ่ มท่ านผู้ หญิ ง ชนั ต ถ์ ปิ ยะอุ ย และผู้ เกี่ ย วข้ องประกอบด้ วย บ จ. ชนั ต ถ์ และลู ก กลุ่ ม
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก กลุ่มนางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์ และกลุ่มนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค
1
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
ตัวแทนกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผูเ้ กี่ยวข้อง ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ได้แก่ นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
และนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
7.2.2 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน หรื อกับบริ ษทั ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
7.3.1 บริ ษทั ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิ หรื อเงื่ อนไขแตกต่างจากหุ ้นสามัญ และไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่
หุน้ สามัญ เช่น หุ น้ บุริมสิ ทธิ อีกทั้งบริ ษทั ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว หรื อโครงการออกตราสารแสดงสิ ทธิ ในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงที่มีหุ้น
ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง
7.3.2 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 25/2561 ประชุ มวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุ มตั ิการออกและ
เสนอขายหุ ้ นกู้ในวงเงิ นไม่ เกิ น 5,000 ล้านบาท และมอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู ้พิ จ ารณา
ออกจาหน่ายตามที่เห็นสมควร
(ก) ตราสารหนีท้ อี่ อกจาหน่ ายแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายหุ น้ กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564
ประเภทหุ น้ กู้
: หุ ้ นกู้ ชนิ ดระบุ ชื่ อผู ้ถื อ ประเภทไม่ ด้ อยสิ ทธิ ไม่ มี
ประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
ลักษณะการเสนอขาย
: ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ “ผูล้ งทุนรายใหญ่”
อายุของหุ น้ กู้
: 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ น้ กู้
มูลค่ารวมของหุ น้ กูท้ ี่เสนอขาย
: 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท
จานวนของหุ น้ กูท้ ี่เสนอขาย
: 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
วันที่ออกหุ น้ กู้
: 13 กันยายน 2561
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

115

แบบ 56-1

วันครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
การชาระคืนเงินต้น
การชาระดอกเบี้ย
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุ น้ กู้
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ละนายทะเบียน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

:
:
:
:

13 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ตลอดอายุหุน้ กู้
ชาระเงินต้นทั้งจานวนในวันครบกาหนดไถ่ถอน
ชาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ทุกวันที่ 13 มีนาคม และวันที่
13 กันยายนของทุกปี ตลอดอายุหุน้ กู้
: บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
: “BBB” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด*

* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ สิ้นปี 2562

(ข) ตราสารหนีท้ ยี่ งั มิได้ ออกจาหน่ าย
บริ ษทั มีวงเงิ นหุ ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย จานวนไม่เกิ น 4,000 ล้านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตรา
เทียบเท่า (ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 25/2561)
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบายของบริ ษัท บริ ษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิ นกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นและไม่
น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ในงบการเงิ นรวม โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานในงบการเงิ นรวม ทั้งนี้
จะต้องพิจารณาถึงผลการดาเนิ นงานและกาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่า มีความสามารถที่จะจ่ายได้
โดยไม่ ผิ ดข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติ บริ ษ ัทมหาชนจ ากัด นอกจากนี้ วันที่ 11 สิ งหาคม 2554 ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2554 มีมติเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยไม่จ่ายปั นผลระหว่างกาล
ในปี 2562 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 โดยจัดสรรจากกาไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 0.17 บาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จานวน 850 ล้านหุน้ เป็ นเงิน 144.50 ล้านบาท
นโยบายของบริษัทย่ อย การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ไม่ได้กาหนดอัตราส่ วนในการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ย่อยให้แก่บริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริ ษทั ย่อย หากบริ ษทั ย่อยมี
กระแสเงินสดเพียงพอ และได้ต้ งั สารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผล
เป็ นกรณี ไป แต่ท้ งั นี้ การจ่ายเงินปั นผลจะต้องไม่เกินกว่ากาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลังของบริษัท
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี
กาไร (ขาดทุน) จากวิทยาลัยดุสิตธานี
รวมกาไร (ขาดทุน)
2. จานวนหุ น้ (ก)
3. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ไม่รวมวิทยาลัย
ดุสิตธานี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ จากวิทยาลัย
ดุสิตธานี
รวมกาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
4. เงินปันผลประจาปี
5. เงินปันผลจ่าย
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไร (ขาดทุน)
ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี
หมายเหตุ

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท
ล้านหุน้
บาท/หุน้

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
269
214
36
100
(88)
21
53
78
99
67
290
267
114
199
(21)
850
850
850
85
85
0.32
0.26
0.04
1.18 (1.03)

บาท/หุน้

0.02

0.06

0.09

1.18

0.79

บาท/หุ้น
บาท/หุน้
ล้านบาท
%

0.34
0.17
*144.5
50

0.32
0.16
*134.3
63

0.13
0.10
*85
236

2.36
1.20
*102
102

(0.24)
1.00
*85
-

* จัดสรรจากกาไรสะสม
(ก) ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น จากหุ้นละ10 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 กาหนดให้
สถาบันการศึกษาเอกชนจัดสรรผลประโยชน์ให้ผูร้ ับใบอนุ ญาตได้ไม่เกินร้ อยละ 30 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย
หลังจากจัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ตามที่กาหนดแล้ว
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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8.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มี ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย เป็ นผูก้ ่อตั้งและที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ และนายศักดิ์ เกี่ ยวการค้า เป็ นที่ปรึ กษาบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั มี
จานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับที่

รายชื่ อคณะกรรมการ

1.
2.

นายอาสา สารสิ น
ศาสตราจารย์พิเศษ หิ รัญ รดีศรี

3.
4
5.

นางปราณี ภาษีผล
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

6.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา
กีระนันทน์

7.

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

8.
9.

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
นางวรางค์ ไชยวรรณ

10.

นายชนินทธ์ โทณวณิ ก

11.

นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์

12.

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ /2

ตาเเหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน
กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริ หาร / กรรมการการลงทุน
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการ
การลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม

การเข้ าร่ วมประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการ ประชุมโดยไม่ มี
บริษัท
ฝ่ ายบริหาร /1
12/14
1/1
14/14
1/1
13/14
13/14
9/14

1/1
1/1
1/1

13/14

1/1

12/14

1/1

12/14
11/14

1/1
1/1

14/14

-

13/14

-

14/14

-

หมายเหตุ * ประธานที่ปรึ กษาบริ ษทั พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
/1
การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
/2
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการน้อยกว่าร้อยละ 75 เนื่องจากบริ ษทั เปลี่ยนกาหนดวันประชุมไป
จากเดิม ทาให้กรรมการบางท่านไม่สามารถมาประชุมได้ตามกาหนดวันเวลาใหม่

บริ ษทั มีกรรมการอิสระ 8 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่ งมีจานวนและคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกาหนด
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์
รายงานการถื อครองหลักทรั พย์ใน บมจ. ดุ สิตธานี ของกรรมการและผูเ้ กี่ ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์
ที่

ชื่ อ

ถือโดยตนเอง
2562

1

นายอาสา สารสิ น
ศาสตราจารย์พิเศษหิ รัญ
รดีศรี
นางปราณี ภาษีผล
นายธีรพล โชติชนาบาล
ศาตราจารย์พิเศษ ดร.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

2
3
4
5

7
8
9
10
11
12

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
รวม (หุน้ )

2561

2562

รวม

2561

2562

เพิม่ ขึน้
2561

(ลดลง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

526,000
526,000
460,240
560,240
986,240
1,086,240

21,911,080

21,911,080

21,911,080

21,911,080

0

423,489,440 423,389,440 424,475,680 424,475,680

0

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
คุณหญิงสุ ชาดา กีระนันทน์

6

ถือโดยผู้เกีย่ วข้ อง

-

445,400,520

445,300,520 446,386,760 446,386,760

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันบริ ษ ทั คื อ นายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์ นางศุ ภจี
สุ ธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาดับที่
รายชื่ อผู้บริหาร
1. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
2. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ *

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ตาเเหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่ม และบริ หารการลงทุน
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ลาดับที่
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่ อผู้บริหาร
นายสุ กิจ งามสง่าพงษ์
นางสาวละเอียด โควาวิสารัช
นางจิตอนงค์ ภูมิภาค
นายบุน ควี ลิ้ม
ดร. นิรมล จินดานุวฒั น์
นายศิรเดช โทณวณิ ก

ตาเเหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการโรงแรม
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองประธานฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจและโครงการ และ
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายธุ รกิจการศึกษา

หมายเหตุ *นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมษ์ ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีและการเงิน และบริ หารการลงทุน ที่เป็ นผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า ตามนิ ยามของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประวัติผบู ้ ริ หารเเละรายละเอียด
ปรากฏในเอกสารเเนบ)

ในปี 2562 ผูบ้ ริ หารที่ไม่ได้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ไม่มีการถือครองหรื อซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
8.3

เลขานุการบริษัท
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 7/2559 มีมติแต่งตั้ง นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์กุล
เป็ นเลขานุการบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่ าตอบเเทนกรรมการที่ เป็ นธรรมเเละสมเหตุ สมผล มี คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบเเทน และบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงิ นของบริ ษทั เเละเปรี ยบเที ยบกับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จระดับเดี ยวกัน โดยกาหนดค่าตอบเเทน
ประจาปี 2562 ดังนี้
8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
1. ค่ าตอบเเทนการประชุ ม
ค่ าตอบแทนกรรมการ ได้แก่
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท กรรมการท่านอื่น เดือนละ 20,000 บาท
- ค่าตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 15,000 บาท
ค่ าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ได้เเก่
 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าตอบเเทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000บาท กรรมการท่านอื่นเดือนละ15,000 บาท
- ค่าตอบแทนรายครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น เดื อนละ
15,000 บาท
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบเเทน และบรรษัทภิบาล
- ค่าตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 15,000 บาท
 คณะกรรมการการลงทุน
- ค่าตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 15,000 บาท
2. ค่ าตอบเเทนประจาปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ในปี 2562 สรุ ปค่าตอบเเทนที่กรรมการได้รับเป็ นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2562
คณะกรรมการ
อื่น*

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่ อกรรมการ

441,665
240,000
240,000
240,000
240,000

275,000
195,000
180,000
180,000
135,000

25,000
15,000
15,000
15,000
-

ค่ าเบีย้
ประชุม
NonExecutive /1
25,000
15,000
15,000
15,000
15,000

240,000

180,000

15,000

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
3,081,665

165,000
165,000
150,000
195,000
180,000
195,000
2,195,000

100,000
100,000
200,000
3,281,665

75,000
75,000
150,000
2,345,000

ค่ าตอบเเทน
รายเดือน
1.
2.
3.
4.
5.

นายอาสา สารสิ น
ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รดีศรี
นางปราณี ภาษีผล
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
คุณหญิงสุ ชาดา กีระนันทน์
7. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
9. นางวรางค์ ไชยวรรณ
10. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
11. นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์
12. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
รวมค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ/2
1. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
รวมค่าตอบแทนที่ปรึกษาฯ
รวม (บาท)
หมายเหตุ

ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าตอบเเทน
คณะกรรมการ
รายครั้ง
นอกสถานที่

ค่ าตอบแทน
รายปี
(2562)
222,350
111,150
111,150
111,150
111,150

715,000
465,000
405,000
30,000

989,015
1,291,150
1,026,150
966,150
531,150

15,000

111,150

105,000

666,150

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
175,000

15,000
15,000
15,000
145,000

111,150
111,150
111,150
111,150
111,150
111,150
1,445,000

145,000
105,000
120,000
2,090,000

691,150
651,150
651,150
561,150
546,150
561,150
9,131,665

175,000

145,000

111,150
111,150
222,300
1,667,300

2,090,000

286,150
286,150
572,300
9,703,965

* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบเเทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการการลงทุน
/1
การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
/2
ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทน

รวม
ค่ าตอบแทน
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ค่ าตอบเเทนกรรมการ
จานวนเงิน (บาท)

ค่ าตอบเเทน*

ปี 2561
6,196,003
1,343,000
7,539,003

ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายครั้ง
ค่าตอบเเทนรายปี
รวม

ปี 2562
7,686,665
1,445,000
9,131,665

*ไม่ รวมค่ าตอบเเทนที่ปรึ กษาคณะกรรมการ

ค่ าตอบเเทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั อนุ มตั ิ ส่ วนผูบ้ ริ หารอื่นๆ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาและอนุ มตั ิความเหมาะสมในการ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคล โดยใช้ดชั นี ช้ ี วดั ต่างๆ เป็ นตัวบ่งชี้ ได้แก่ผลประกอบการทางธุ รกิจของบริ ษทั การ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานรายบุคคลด้วยตัวชี้ วดั (Key Performance Indicators: KPIs) การเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนใน
ตาแหน่ งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน การสารวจความคิดเห็ นของพนักงานที่มีต่อผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น โดยสิ ทธิ
ประโยชน์ในระยะสั้นคือ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจาปี และสวัสดิการอื่นๆ ส่ วนสิ ทธิ ประโยชน์ในระยะยาว ได้แก่
เงินสมทบจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี 2561 – 2562 ดังนี้
ปี
2561
2562

จำนวน
(คน)
7
8

เงินเดือนและโบนัส
69.22
75.40

จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)
ค่ ำสวัสดิกำรอื่น
18.31
10.06

รวม
87.53
85.46

8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี
2562 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หาร 8 ราย จานวน 2.79 ล้านบาท
8.5

บุคลากร
 จานวนพนักงานทั้งหมด
ในปี 2562 บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 3,316 คน ซึ่ งประกอบด้วยพนักงานและผูบ้ ริ หารในส่ วนของสานักงาน
ใหญ่และ พนักงานโรงเเรมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งพนักงานของโรงแรมภายใต้ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี มีท้ งั สิ้ น 12 เเห่ง
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ค่ าตอบแทนพนักงาน
ปี 2562 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้ น 662.40 ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชี พ
เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่ องแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย
ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวม 1,207.80 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2562
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
บจ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บจ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
บจ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ รี ท
บจ. ดุสิต กูร์เมต์
บจ. อาศัย โฮลดิ้งส์
บจ. ดุสิตฮอสปิ ตัลลิต้ ี เซอร์วสิ เซส
Dusit Thani Philippines, Inc.
Dusit Overseas Co., Ltd.
DMS Property Investment Pvt. Ltd. /
Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.
วิทยาลัยดุสิตธานี
รวม

พนักงานปฏิบัตกิ าร/
บริการ (คน)
456
315
849
0
0
0
0
296
453
2

พนักงานบริหาร
(คน)
23
1
2
8
1
1
1
0
1
0

พนักงานใน
สานักงานใหญ่ (คน)
229
0
0
46
4
14
7
0
0
0

264

1

342
2,977

0
39

หมายเหตุ บริ ษัทไม่ มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานหรื อข้ อพิพาททางด้ านแรงงานอย่ างมีนัยสาคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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708
316
851
54
5
15
8
296
454
2

ค่ าตอบแทนพนักงาน
(ล้ านบาท)
662.4
109.9
324.7
122.7
7.0
8.1
11.6
113.5
232.2
6.1

0

265

131.8

0
300

342
3,316

140.3
1,870.2

รวม (คน)
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ในปี 2562 นโยบายการพัฒนาบุคลกรยังดาเนินอย่างต่อเนื่องบนความเชื่อที่วา่ การเจริ ญเติบโตขององค์กรนั้น
ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน ดังนั้นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริ หารให้มีความ
ทันสมัยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรู ้ของพนักงานทุกฝ่ ายอย่างสม่าเสมอยังดาเนิ นการต่อเนื่ องมา
เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นธุ รกิจ เเละสนับสนุ นให้พนักงานได้ใช้ความรู ้ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ให้อานาจในการตัดสิ นใจ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ
กับความสาเร็ จของบริ ษทั
นโยบายดังกล่าวข้างต้นได้ถูกผลักดันให้เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรมด้วยการให้ผูบ้ ริ หารร่ วมกันกาหนดทิ ศ ทาง
องค์กร (Direction) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อให้เเต่ละสายงานกาหนดเป็ นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business
Strategy) เเละแผนธุ รกิ จ (Business Plan) เพื่อพนักงานในเเต่ละสายงานจะได้นาไปกาหนดวัตถุ ประสงค์เเละ
ตัวชี้ วดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็ นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศทางการดาเนิ นงานขององค์ก ร
เเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้ วดั นี้ จะเป็ นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเเต่
ละคน และเป็ นข้อมูลในการพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับเป้ าหมายต่อไป
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร
จากนโยบายของบริ ษทั ที่ให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาศักยภาพพนักงานจึงถือเป็ น
ภารกิ จที่สาคัญอย่างยิ่ง ในปี 2562 บริ ษทั ได้กาหนดงบประมาณการฝึ กอบรมประจาปี ของพนักงานสานักงาน
ใหญ่เท่ากับร้อยละ 1.5 ของยอดรวมเงินเดือนของพนักงานสานักงานใหญ่ และร้อยละ 3 ของยอดรวมเงินเดือน
ทั้ง ปี ของพนัก งานแต่ล ะโรงแรม ซึ่ ง มีอตั ราส่ วนเท่า กับ งบประมาณการฝึ กอบรมในปี 2561 เพื่อใช้ใ นการ
ฝึ กอบรมพนักงานทุกคน และกาหนดให้แต่ละบุคคลต้องเข้ารับการฝึ กอบรมโดยแบ่งเป็ น 2 ภาค คือหลักสู ตร
ภาคบัง คับ ตามตาแหน่ ง ที่บ ริ ษ ทั กาหนดขึ้ น และตามสายอาชี พ ซึ่ ง พนัก งานสามารถออกไปฝึ กอบรมกับ
สถาบัน ฝึ กอบรมเพื ่อ พัฒ นาตนเอง โดยการฝึ กอบรมถือ เป็ นหนึ่ ง ในตัว ชี้ ว ดั (KPIs – Key Performance
Indicators) ส าหรับ การประเมิน ผลการปฏิ บ ตั ิง านของพนัก งานเเต่ล ะคนซึ่ ง จะมีก ารตั้ง ตัว ชี้ ว ดั ไว้ต้ ัง แต่
ไตรมาสที่ 1 และทาการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี
การอบรมพนักงานใหม่
พนัก งานใหม่ ทุ ก คนที่ เข้า ร่ วมงานกับ บริ ษ ทั จะได้รับ การอบรมหลัก สู ตรปฐมนิ เทศ ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 3
หลักสู ตรคือ หลักสู ตรปฐมนิเทศเมื่อเริ่ มงาน เมื่อทางานครบ 60 วัน และ เมื่อทางานครบหนึ่งปี ตามลาดับ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบียบปฏิ บตั ิในการทางาน ข้อปฏิ บตั ิ นโยบายขององค์กร รวมทั้ง
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ความรู ้ เ กี่ย วกับ ผลิ ต ภัณฑ์แ ละสถานที่ต้ งั ของแต่ล ะโรงแรม เพื่อเตรี ย มความพร้อมที่จะเข้า ร่ วมงานกับทีม
ต่อไป นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ได้กาหนดแผนการฝึ กอบรมของพนักงานในแต่ละระดับโดยแบ่งตามโมเดล 4C
ตามตารางข้างล่างนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานทุกระดับจะได้รับการอบรมในทักษะที่สอดคล้องกับบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
แผนฝึ กอบรมของพนักงานในแต่ ละระดับ
ประเภท
การฝึ กอบรม
ภาคบังคับ
(Compulsory
Training)








พนักงานระดับ 1-2
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ความสง่างามในรู ปแบบดุสิต
การประเมินผลการทางาน
การสัมภาษณ์โดยอิงพฤติกรรม
วิทยากรมืออาชีพ
ระเบียบวินยั ในที่ทางาน








การฝึ กอบรมที่
เกีย่ วกับสาขา
อาชีพ (Career
Training)
การฝึ กอบรม
เพื่อใช้ สาหรับ
การพัฒนา
องค์ กร
(Competitive
Training)
การฝึ กอบรม
(Corrective
Training)

พนักงานระดับ 3
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ความสง่างามในรู ปแบบ
ดุสิต
หลักสูตรพัฒนาทักษะผูน้ า
(8 บท)
การสัมภาษณ์โดยอิง
พฤติกรรม
การสอนงานในที่ทางาน
ระเบียบวินยั ในที่ทางาน
หัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเอง








พนักงานระดับ 4-5
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
การบริ การ
การอบรมที่เกี่ยวกับงาน
ความสง่างามในรู ปแบบดุสิต
ภาวะผูน้ าสาหรับพนักงาน
ระดับ 4
การสอนงานในที่ทางาน
สาหรับพนักงานระดับ 4
การพัฒนาขีดความสามารถที่
เกี่ยวกับหน้าที่การงาน ภาษา
และคอมพิวเตอร์

 หัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง



 การเงินสาหรับผูบ้ ริ หารที่ไม่ใช่

 ทักษะการนาเสนอ

 หัวข้อฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับ

นักการเงิน
 การบริ หารรายได้
 การสนทนาในภาวะวิกฤต
 การนาเสนอให้ได้ผลสูงสุด

 หัวข้อฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจและความต้องการตาม
หน่วยงาน
 ภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เทคนิ คการเพิ่มยอดขาย

 การรับมือกับเรื่ องราวร้องทุกข์

 การรับมือกับข้อร้องเรี ยน

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ธุรกิจและความต้องการ
ตามหน่วยงาน
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การพัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่ อเนื่อง
ทางบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญการการพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงานมีความรู ้
ความช านาญสู ง สุ ดในสายอาชี พ เพื่ อรองรั บ ทิ ศ ทางการดาเนิ นธุ รกิ จในอนาคต และเพื่ อให้พ นัก งานระดับ
ผูบ้ ริ หารและระดับปฏิบตั ิการได้พฒั นาคุณภาพในการทางานอย่างต่อเนื่ อง ทางบริ ษทั จึงส่ งเสริ มให้พนักงานได้
เข้า ร่ วมฝึ กอบรมตามความต้องการโดยอิ ง จากแบบประเมิ นความต้องการฝึ กอบรมส่ วนบุ ค คล (Individual
Development Plan) ซึ่งจัดทาเป็ นประจาทุกปี ในช่วงการประเมินผลระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
บริ ษทั จะเป็ นผูก้ าหนดเเนวทางในการพัฒนาพนัก งาน ทั้งในรู ปเเบบการฝึ กอบรมที่ เหมาะสม เพื่อ
เพิ่ ม พู น ความรู ้ ความสามารถให้ พ นัก งานระดับ สู ง ของบริ ษ ัท เช่ น หลัก สู ต รพัฒ นาผู น้ าส าหรั บ ผู บ้ ริ ห าร
ระดับกลางถึงระดับสู ง รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ
ความชานาญจากประสบการณ์ในตาเเหน่งหน้าที่ใหม่ เป็ นต้น ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเลื่อนระดับพนักงานให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่ อ ให้ ม นั่ ใจได้ว่า พนัก งานแต่ ล ะคนได้รั บ การพัฒ นาที่ ต่ อ เนื่ อ งและครอบคลุ ม ทุ ก ด้า น บริ ษ ัท จึ ง
ก าหนดให้มี ก ารท าแผนการฝึ กอบรมเป็ นประจาทุ ก ปี เพื่ อเป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมพนัก งาน และเป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยยืนยันได้วา่ การฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั ได้ถูกจัดทาอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีการวาง
แผนการไว้ล่วงหน้า เป็ นระบบ โดยบริ ษทั กาหนดเป้ าหมายว่าโรงแรมต่างๆ จะต้องจัดการฝึ กอบรมให้สาเร็ จตาม
แผนการฝึ กอบรมประจาปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการที่วางไว้ และจะต้องชี้แจ้งว่าไม่สามารถดาเนิ นการ
ได้ครบร้อยละ 100 เพราะเหตุใด
ในการกาหนดแผนการฝึ กอบรมประจาปี นั้น ทางบริ ษทั จะให้ความสาคัญกับผลของการฝึ กอบรมที่ช่วย
พัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้า มากกว่าจานวนชัว่ โมงในการฝึ กอบรมของพนักงาน ดังนั้นบริ ษทั จึงได้มี
แนวทางในการกาหนดโครงการสร้างฝึ กอบรม ดังนี้
- พนักงานระดับ 1-3 (ระดับบริ หาร) จะให้ความสาคัญกับการอบรมเฉพาะบุคคลที่ช่วยพัฒนาทักษะ
ของผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละคน ด้วยการเข้าอบรมหลักสู ตรการฝึ กอบรมหลักของบริ ษทั และหลักสู ตร
การฝึ กอบรมที่จดั โดยสานักงานใหญ่ดว้ ยการเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญมาเป็ นวิทยากร การเข้ารับการอบรมที่
จัดโดยบริ ษทั ฝึ กอบรมภายนอก เป็ นต้น
- พนักงานระดับ 4-5 (ระดับปฏิ บตั ิ การ) ที่ เป็ นพนักงานส่ วนหน้าจะมุ่ง เน้นความสาคัญไปที่ ก าร
ฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการโดยกาหนดให้มีชวั่ โมงการฝึ กอบรมต่อคนไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อเดื อน
ขณะที่พนักงานฝ่ ายสนับสนุ นนั้นจะให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรมในแผนกที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ และหลักสู ตรหลักของบริ ษทั
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ตารางแสดงหลักสู ตรของดุสิต
NSO

DG1

DG2

DG3

ALP

ECO

OPT

HG

PA

MD

18

6

18

3

24

3

12

3

6

6

ชัว่ โมง

ชัว่ โมง

ชัว่ โมง

ชัว่ โมง

ชัว่ โมง

ชัว่ โมง

ชัว่ โมง

ชัว่ โมง

ชัว่ โมง

ชัว่ โมง

1

X

X

X

X

X

X

X

2

X

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

ระดับ

NSO
DG 1
DG 2
DG 3
ECO
ALP
OPT
HG
PA
MD

X
X

X
X

หลักสู ตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
หลักสู ตรความสง่างามอย่างไทยในรู ปแบบของดุสิต
หลักสู ตรการบริ การในรู ปแบบของดุสิต
หลักสู ตรการมอบอานาจในการตัดสิ นใจและรับผิดชอบในงาน
หลักสู ตรการโค้ชในที่ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักสู ตรพัฒนาทักษะผูน้ า (จานวน 8 บท)
หลักสู ตรทักษะการสอนงาน
หลักสู ตรการรับมือกับความคับข้องใจของพนักงาน
หลักสู ตรการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หลักสู ตรการรักษาวินยั ของพนักงาน

การเรียนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)
เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เรี ยนรู ้
ในรู ปแบบต่างๆ ที่นอกเหนื อจากการรับความรู ้จากการฝึ กอบรม พนักงานทุกระดับสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ทักษะอย่างต่อเนื่องผ่านวิธีการที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้
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ทักษะการเป็ นพี่
เลีย้ งและการ
สอนงาน

การทางานเฉพาะ
กิจการหมุนเวียนสาย
งานหรื อการฝึ กงาน

โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อขยาย
ขอบเขตความ
รับผิดชอบ

การประกบกับ
ผู้บริหาร
ระดับสู งเพื่อ
เรียนรู้ งาน

พนักงานระดับ
1


การสอนงาน
โดยผูบ้ ริ หาร


การหมุนเวียนสายงาน
เพื่อขยายขอบเขตการ
เรี ยนรู ้ในสายงานนั้น


โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อ
ขยายขอบเขตความ
รับผิดชอบ



พนักงานระดับ
2


การสอนงาน
การเป็ น
พี่เลี้ยงในด้าน
อาชีพ


การหมุนเวียนสายงาน
/ คณะทางานเฉพาะกิจ
สาหรับโรงแรมที่จะ
เปิ ดใหม่


โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อ
ขยายขอบเขตความ
รับผิดชอบ

พนักงานระดับ
3


การเป็ น
พี่เลี้ยงในด้าน
อาชีพ


การหมุนเวียนสายงาน
/ คณะทางานเฉพาะกิจ
สาหรับโรงแรมที่จะ
เปิ ดใหม่

พนักงานระดับ
4


การเป็ น
พี่เลี้ยงในเรื่ อง
งาน

พนักงานระดับ
5


การเป็ น
พี่เลี้ยงในเรื่ อง
งาน

วิธีการ

การเรียนออนไลน์
(E-Learning)

การเรียนด้ วย
ตัวเอง (เพื่อพัฒนา
ทักษะของตนเอง)


การฝึ กอบรมระดับ
ปฏิบตั ิการ


ทักษะการเป็ นผูน้ า
(เรี ยนกับ E-Cornell)






โปรแกรมหลักสาหรับ
ระดับผูบ้ ริ หาร


ทักษะการเป็ นผูน้ า




โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อ
ขยายขอบเขตความ
รับผิดชอบ




โปรแกรมหลักสาหรับ
ระดับผูจ้ ดั การและ
หัวหน้างาน


ทักษะการจัดการ
ทักษะการทางาน




การแลกเปลี่ยนสาย
งาน

-




โปรแกรมหลักสาหรับ
ระดับผูจ้ ดั การและ
หัวหน้างาน


- ภาษาอังกฤษ
- ทักษะการทางาน




การแลกเปลี่ยนสาย
งาน

-

-


- โปรแกรมหลักสาหรับ
พนักงานทัว่ ไป
- ทักษะในการ
ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล
อื่น


- ภาษาอังกฤษ
- ทักษะการทางาน



กลุ่มผู้เรียน

การฝึ กอบรมระดับ
ปฏิบัติการ
การฝึ กอบรมทั้งภายใน
และภายนอก

การพัฒนาทักษะพนักงานด้ วยการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
เพื่อเป็ นการปรับรู ปแบบการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะของพนักงานให้สอดคล้องยุคปั จจุบนั ทางฝ่ ายการเรี ยนรู ้
และพัฒนาบุคลกร ได้ริเริ่ มให้มีการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน (Blended Learning) กล่าวคือ พนักงานเรี ยนรู ้เนื้อหาด้วยตัวเอง
ผ่านเวบไซต์ที่ทางบริ ษทั จัดไว้ รวมถึงทาแบบทดสอบ ตอบคาถาม ให้ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ก่อนที่จะ
เข้ารับการอบรมภายในห้องเรี ยน ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานสนใจเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองมากขึ้น เป็ นการประหยัดเวลา
และสามารถลดเวลาการเรี ยนการสอนภายในห้องเรี ยน ซึ่ งเป็ นการลดผลกระทบกับการทางานของพนักงานในเวลาที่
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริ การ ตัวอย่างหัวข้อวิชา ได้แก่ การปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ หลักสู ตรความสง่างามอย่าง
ไทยในรู ปแบบของดุ สิต หลักสู ตรการบริ การในรู ปแบบของดุ สิต หลักสู ตรพัฒนาทักษะผูน้ า หลักสู ตรดุ สิตโกลด์
เป็ นต้น
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัท
1)
Succession Planning
สาหรับการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตนั้น ทางบริ ษทั มีการพัฒนา ผูบ้ ริ หารโดย
กาหนดเป็ นแผนการสื บทอดตาแหน่ง (Succession Plan) สาหรับผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นและเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว โดยในปี 2562 มีระดับผูจ้ ดั การขึ้นไปได้รับ
การพิจารณาเลื่อนตาแหน่งภายในโรงแรมคิดเป็ นร้อยละ 18 ของจานวนผูส้ ื บทอดตาแหน่งในระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป
2)
D Star
บริ ษทั ได้มีการคัดเลื อกผูบ้ ริ หารที่มีศกั ยภาพสู งเข้าโครงการพัฒนาคนเก่ง (D Star) เพื่อพัฒนาแบบเร่ งด่ วน
(Fast Track) ตามความจาเป็ นของแต่ละบุ คคล เพื่อเตรี ยมความพร้ อมรองรั บการเติ มโตของบริ ษทั ในระยะสั้น โดย
ในปี 2562 D Star ได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งร้อยละ 72 ของจานวน D Star
3)
LEAD Y
สาหรับการพัฒนาผูบ้ ริ หารรุ่ นเยาว์ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ทางบริ ษทั มีการดาเนิ นโครงการอย่าง
ต่อเนื่ องในโครงการ LEAD Y ซึ่ งบริ หารโครงการโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลกลาง เพื่อพัฒนาคนรุ่ นใหม่ให้เติบโตใน
ระดับผูบ้ ริ หารในอนาคต ด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีศกั ยภาพจากวิทยาลัยดุสิตธานี และ สถาบันที่มีชื่อเสี ยงทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศเข้ามาร่ วมโครงการ โดยใน 6 เดือนแรก ของการฝึ กงานในโรงแรมแรก LEAD Y ได้ฝึกงาน
หมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรี ยนรู ้งานบริ หารจัดการครบทุกด้าน รวมถึงการจัดทารายงานการแก้ปัญหาที่พบเพื่อ
นาเสนอผูบ้ ริ หารเป็ นแนวทางในการนาไปปรับใช้พฒั นาระบบต่างๆ และอีก 6 เดือนหลัง LEAD Y จะได้ยา้ ยไปโรงแรม
ที่สอง ในแผนกที่ตนเองสนใจและฝึ กงานในระดับหัวหน้างาน รวมทั้งทาโปรเจคเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเมื่อจบโครงการหนึ่ งปี ก็จะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็ นระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
และได้รับการพัฒนาสู่ การเป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลางและระดับสู งของบริ ษทั ต่อไป
ความคื บหน้าส าหรั บ LEAD Y รุ่ น ปี 2561 ที่ จ บโครงการทั้ง หมด 6 คนได้รั บ ต าแหน่ ง Assistant
Manager ในโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี มัลดีฟส์ ดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบี่ ดุสิต ดี
ทู เดอะฟอร์ ท มะนิลา และบ้านดุสิต ธานี (หมายเหตุ: 3 คนที่เข้าร่ วมโครงการนี้ มาจากวิทยาลัยดุสิตธานี ) ส่ วน
LEAD Y รุ่ นปี 2562 มีจานวน 7 คนที่ได้รับคัดเลือก และประจาอยูท่ ี่โรงแรมต่อนี้ คือ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า
ภู เก็ต ดุ สิตธานี หัวหิ น ดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ ดุ สิตธานี ดู ไบ ดุ สิตธานี พัทยา ดุ สิตธานี กวม ดุ สิตธานี มะนิ ลา
(หมายเหตุ: 2 คนที่เข้าร่ วมโครงการนี้มาจากวิทยาลัยดุสิตธานี )
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4)

Supervisory Development Program (Management Trainee)
สาหรับโครงการ Management Trainee โรงแรมต่างๆ ยังคงสามารถทาโครงการนี้ ได้ในปี 2561 และจะมีการ
ปรับเป็ นโครงการพัฒนาหัวหน้างาน หรื อ Supervisory Development Program (SDP) ตั้งแต่ปี 2562 เป็ นต้นไป ทั้งนี้
โครงการ SDP จะบริ หารจัดการโครงการโดยโรงแรม เพื่อพัฒนาบุคลกรซึ่ งตามความต้องการและรองรับตาแหน่งที่วา่ ง
สาหรับโรงแรมนั้นๆ เป็ นหลัก และ เพื่อให้โครงการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นสาหรับการคัดเลือกบุคลการที่เหมาะสมเข้า
ร่ วมโครงการและไม่กระทบกับฝ่ ายปฏิบตั ิการ ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคลกลางได้มีการปรับปรุ งโครงการให้สอดคล้อง
กับการปฏิบตั ิหน้าที่ กล่าวคือ พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ประจาไปด้วยโดย
ไม่ตอ้ งสรรหาบุคลากรมาแทนตาแหน่งดังกล่าว
5)
Future Leader Program (Sales and Marketing)
นอกจากโครงการพัฒนาคนเก่งต่างๆ ข้างต้น ทางฝ่ ายขายของบริ ษทั ได้กาหนดโครงการ Future Leader Program
เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับกลางในตาแหน่งผูจ้ ดั การและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การให้มีความพร้อมในตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย
และการตลาดในอนาคต โดยในปี 2562 ทางบริ ษทั ได้คดั เลือกผูจ้ ดั การและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การจานวน 3 คนจาก 3 โรงแรม เพื่อ
เข้าร่ วมโครงการและได้รับการอบรมในหัวข้อเกี่ ยวกับ การหารายได้ การขาย การจองห้องพัก การตลาด การเงิ น การ
สื่ อสาร เป็ นต้น
6)
Dusit Talent Search System
หลังจากทางดุสิตได้มีโครงการพัฒนาคนเก่งผ่านทางโปรแกรม D Star ผูส้ ื บทอดตาแหน่ง และ LEAD
Y ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคลกลางได้พฒั นาโปรแกรม Dusit Talent Search ร่ วมกับฝ่ ายไอทีของบริ ษทั เพื่อใช้เก็บ
ข้อมูลของคนเก่งตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การขึ้นไปอยูใ่ นระบบเพื่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความสะดวกในการหาข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อการโปรโมทเลื่อนตาแหน่ง การวางแผนส่ งคนเก่งไปช่วยงานที่ในโรงแรมที่ตอ้ งการการสนับสนุ น
ทั้งโรงแรมที่ เปิ ดให้บริ การแล้ว และโรงแรมที่ กาลังจะเปิ ด ระบบดังกล่าวเปิ ดให้กบั ฝ่ ายบุ คลลเพิ่มหรื อปรับ
ข้อมู ลให้เป็ นปั จจุ บนั เพื่อให้ผูบ้ ริ หารของโรงแรม รวมทั้งผูบ้ ริ หารด้านโรงแรม และฝ่ ายบุ คคลกลาง เข้าถึ ง
ข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลคนเก่งนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น ปั จจุบนั มีจานวนคนเก่งในระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การขึ้นไป
100 คน
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9. การกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา ด้วยเชื่อว่า การดาเนินธุ รกิจ
อย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ จะส่ งผลให้บริ ษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายของการเป็ นองค์กรที่
เติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
นักลงทุน และผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย โดยมีคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั มุ่งมัน่ ดาเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม และปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งที่เป็ นหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai
Institute of Directors – IOD) (“สถาบัน IOD”) ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น หลักเกณฑ์ของ The Organization
for Economic Co-operation and Development (OECD) เป็ นต้น นอกจากการกาหนดเป็ นจรรยาบรรณและนโยบายแล้ว
บริ ษทั ได้จดั ทาแนวปฏิบตั ิเพื่อเป็ นแนวทางในการนานโยบายดังกล่าวไปใช้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ
และแนวปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุ ณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบตั ิ 6 ระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
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หลักปฏิบตั ิ 7
หลักปฏิบตั ิ 8

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ า
ให้ แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
บริ ษ ทั มี นโยบายที่ ก าหนดบทบาทหน้า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ทั ไว้ชัด เจน
นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่ งกาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่ใน
การบริ หารจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะมีอานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย
นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั รวมถึงการกากับดูแล
และติ ดตามการปฏิ บ ัติ ง านให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ที่ ก าหนด
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และดูแลรายงานผลการดาเนิ นงานดังกล่าว รวมทั้งกาหนดให้มีการสื่ อสาร
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน
ของบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการและทุกฝ่ ายได้เข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ
ผูน้ าองค์กร (รายละเอียดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปิ ดเผยไว้ในข้อ 9.2 หัวข้อ 2. กรรมการ
หัวข้อย่อย “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ”)
บริ ษทั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม เพื่อทาหน้าที่สนับสนุ น ตรวจสอบและกากับดู แลการ
ปฏิบตั ิงานและการบริ หารงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ที่กาหนด และ
บริ ษ ทั ได้ก าหนดขอบเขตอานาจหน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการชุ ดย่อยต่ า งๆ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน (รายละเอียดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุ ดย่อยเปิ ดเผยไว้ในข้อ 9.3 คณะกรรมการชุ ดย่อย และรายละเอียดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หารกลุ่ ม เปิ ดเผยไว้ในข้อ 9.4 การสรรหาและแต่ง ตั้ง ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด หัวข้อย่อย
“หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม”)
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้จ ัด ท ากฎบัต รส าหรั บ คณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และ
ดาเนิ นการให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยได้รับ ทราบเกี่ ย วกับ กฎบัตรดัง กล่ า ว รวมถึ ง
กาหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของ
บริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการจัดทาจริ ยธรรมทางธุ รกิ จและนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดู แลกิ จการเพื่อเป็ น
แนวปฏิบตั ิในการกากับดู แลกิ จการให้มีการประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบ
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ต่อผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย และดาเนิ นธุ รกิ จที่ เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งสามารถ
ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 4/2562 ได้พิ จารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุ ดย่อย จริ ยธรรมทางธุ รกิจและนโยบายเกี่ยวกับการกากับดู แลกิ จการ และบริ ษทั ได้ปรับแก้ไข
ข้อกาหนดต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง และทิศทางธุ รกิจของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรที่ชดั เจน และสอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางขององค์ ก ร รวมถึ ง เป้ า หมายการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สื่ อ สารให้ ก ับ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ ายเข้า ใจใน
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็ นหลักในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่เพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และค่านิ ยมได้
เปิ ดเผยไว้ในข้อ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ รกิจ หัวข้อ 1.1 นโยบายในการดาเนินงานของบริ ษทั ใน
ภาพรวม ในการนี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการสื่ อสารและอบรมเรื่ อง วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และค่านิ ยม ให้แก่พนักงาน
และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อสื่ อสารเป้ าหมายและกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการขยายธุ รกิจ
บริ ษ ทั มี นโยบายให้ค วามส าคัญกับ การเสริ ม สร้ า งรากฐานของบริ ษ ทั ให้ แข็ ง แกร่ ง (Strengthening
Foundations) เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั มุ่งเน้นในเรื่ องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงส่ งเสริ มให้มีการ
นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ในกิ จการเพื่อสร้ างความพอใจสู งสุ ดให้กบั ลู กค้า รวมทั้ง
กากับดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
บริ ษทั มีนโยบายที่จะทบทวนและพิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์ และงบประมาณทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจว่า
แผนกลยุทธ์และงบประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร และมอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มมีหน้าที่ในการกากับดู แลและติดตามการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และ
งบประมาณที่กาหนด ซึ่ งที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 ได้พิจารณากาหนดงบประมาณ ประจาปี
2562 ให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุ รกิจของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ีประสิ ทธิผล
บริ ษทั มีนโยบายกาหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุ รกิจและขนาดของบริ ษทั
และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
คุ ณสมบัติ ทักษะ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั อันประกอบด้วยทักษะทางด้าน
ธุ รกิจโรงแรม ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการลงทุนในต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกฎหมาย
เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) รวมทั้งต้องเป็ นบุคคลมีคุณธรรม
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จริ ยธรรมตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีสัดส่ วน
ระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารที่สะท้อนอานาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และมี
จานวนกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการของบริ ษ ทั ประกอบด้วยบุ คคลผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวน 12 คน แบ่ ง เป็ นกรรมการที่ เป็ น
ผูบ้ ริ หาร 3 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน และกรรมการอิสระ 8 คน ซึ่ งเป็ นผูห้ ญิง 2 คน คิดเป็ นสัดส่ วน
กรรมการอิ สระเกิ นกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยประธาน
กรรมการเป็ นกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกันกับผูด้ ารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
และไม่ ด ารงต าแหน่ ง ใดๆ ในคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย เพื่ อ ให้ มี ค วามชัด เจนในการแบ่ ง แยกหน้า ที่ แ ละการ
ปฏิบตั ิงาน
ในการก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระ บริ ษัท จะพิ จ ารณาจากหลัก เกณฑ์ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเป็ นหลัก แต่บริ ษทั มีนโยบายกาหนดคุ ณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่
มากกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด (รายละเอียดคุ ณสมบัติของกรรมการ
อิสระของบริ ษทั เปิ ดเผยไว้ในข้อ 9.2 หัวข้อ 1. กรรมการอิสระ หัวข้อย่อย “คุณสมบัติของกรรมการอิสระ”)
บริ ษทั มีนโยบายกาหนดให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษทั ต่อเนื่ องได้
ไม่เกิ น 9 ปี นับจากวันที่ ได้รับการแต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ ส ระเป็ นครั้ ง แรก ทั้งนี้ หากจะแต่ ง ตั้ง
กรรมการอิสระนั้นให้ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง 9 ปี
บริ ษทั มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คนให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการของบริ ษทั และจะไม่
เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม และไม่ดารงตาแหน่ งใดๆ
ในคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลและการบริ หารงานประจา
บริ ษทั กาหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และกรรมการควรเข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จดั ขึ้นในปี นั้นๆ เว้น
แต่มีเหตุ จาเป็ น (รายละเอี ยดการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการเปิ ดเผยไว้ในข้อ 9.2 หัวข้อ 2. กรรมการ
หัวข้อย่อย “การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ” และรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการชุ ดย่อย
ต่างๆ เปิ ดเผยไว้ในข้อ 9.3)
กรรมการบริ ษัท มี ห น้ า ที่ ต้อ งวิ นิ จ ฉั ย แสดงความคิ ด เห็ น ตัด สิ น ใจ และออกเสี ย งเพื่ อ ปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ความเป็ นอิสระของกรรมการจึงเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั คานึ งถึงเป็ นอย่างยิ่ง บริ ษทั
กาหนดให้กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุ รกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดง
ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระ รักษาประโยชน์ของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง เข้าร่ วมประชุ มโดยสม่ าเสมอ และจัดให้มีการ
ประชุมร่ วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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บริ ษทั มี การกาหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนสามารถไปดารงตาแหน่ งในบริ ษทั อื่ นได้จะต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
 กรรมการสามารถดารงตาแหน่งในบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมได้
ยกเว้นกรรมการอิสระจะไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
 กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน
5 บริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็ นเป็ นอย่างอื่น และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มจะสามารถ
ไปด ารงต าแหน่ ง ในบริ ษ ัท จดทะเบี ย นอื่ น ได้ร วมแล้ว ไม่ เ กิ น 2 บริ ษ ัท และต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
 กรรมการต้องไม่ประกอบกิ จการ เข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อื่ นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุ มผู ้
ถือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ยกเว้นการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกรรมการและผูบ้ ริ หาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่ วน
การถือหุ น้ จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเกิ นกว่ากึ่งหนึ่ งและมีประธานเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อให้ทาหน้าที่ในการสรรหา
บุคคลซึ่ งมีความรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เป็ นประโยชน์กบั ธุ รกิจ
ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนด เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดนโยบาย
และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
ของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และบริ ษทั อื่นที่อยู่
ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน โดยค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วจะต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นอัต ราที่ สู ง เกิ น ไป เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ และบริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยข้อมู ล
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นและไม่ใช่ ตวั เงิ นในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี
(แบบ 56-1) ทุกปี (รายละเอียดของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเปิ ดเผยไว้ใน
ข้อ 9.3 คณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ 2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีการแต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและ
เหมาะสมต่อการสนับสนุ นการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หลักการกากับดู แลกิ จการที่ดี และกฎระเบียบอื่นใด โดยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของบริ ษทั อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี ของบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น รายงานการประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
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และจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการให้
คาแนะนาแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุ มดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดาเนิ นงานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
(รายละเอียดของเลขานุ การบริ ษทั เปิ ดเผยไว้ในข้อ 9.4 การสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด หัวข้อการ
แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั )
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
บริ ษทั มีการกาหนดแผนผูส้ ื บทอดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรไว้อย่างชัดเจน
และมีการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งผ่านการอบรมและสัมมนาต่างๆ เพื่อให้การดาเนินธุ รกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั มีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้กบั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
และผูบ้ ริ หารที่มีความสาคัญกับองค์กรมีความตั้งใจในการทางานเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มทุกปี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
บริ ษทั มีนโยบายจัดให้มีการเสริ มความรู ้ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารที่สาคัญ โดยจัดสรรให้แต่ละท่าน
เข้าร่ วมการอบรม ซึ่ งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ างความรู ้ และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจัดให้มีโครงการ
สาหรับพัฒนาผูบ้ ริ หารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสื บทอดงานและคู่มือกรรมการ และจัด
ให้มี ก ารปฐมนิ เทศกรรมการเข้า ใหม่ เพื่ อให้ก รรมการที่ เข้า ใหม่ ไ ด้รับ ทราบข้อมู ล ของบริ ษ ทั และข้อมู ล ที่
เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั รวมถึ งกฎระเบี ยบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง (รายละเอียดการดาเนิ นการ
เปิ ดเผยไว้ในข้อ 9.3 คณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “การปฐมนิเทศกรรมการใหม่” “การพัฒนาและส่ งเสริ มความรู ้
ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ”)
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่ม และผูบ้ ริ หารที่
สาคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
ด้วยลักษณะธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นธุ รกิจการให้บริ การ ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั คุณภาพและความสนใจของลูกค้า
เป็ นสาคัญ บริ ษทั จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การให้ทนั สมัยเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขัน และมี
นโยบายส่ งเสริ มให้มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาคุ ณภาพการให้บริ การ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของลูกค้า
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คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน หรื อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย อัน
จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จและสร้ างความเชื่ อมัน่ รวมทั้งเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันของ
บริ ษทั ในระยะยาว บริ ษทั จึงได้มีการกาหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
 สร้ า งการเติ บ โตอย่า งมี คุ ณภาพและมัน่ คง เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับ ผลตอบแทนที่ ย งั่ ยืน โดยมี ผ ล
ประกอบการที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ
 เคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นในการได้รับข้อมู ลที่ จาเป็ นโดยเท่าเทียมกัน เปิ ดเผยข้อมู ลที่ถูกต้องตาม
ความเป็ นจริ ง
 ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม ซึ่ งรายละเอียดต่างๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน
พนักงาน
 ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างสม่าเสมอ
 จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุ ขภาพ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทน
ตามที่กฎหมายกาหนด
 สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้และความก้าวหน้าให้กบั พนักงานทุกระดับอย่างทัว่ ถึ งและ
ต่อเนื่อง
 สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
 ให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสาเร็ จของบริ ษทั
 จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู ้ความสามารถกับบุคลากรในองค์กร
 ให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรั บผิ ดชอบ ผลการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานแต่ละคน และต้องสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการ
ทากาไรในแต่ละปี และระยะยาว เช่นการวัดผลการปฏิบตั ิงานตาม KPIs
ลูกค้ า
 ปฏิบตั ิต่อลูกค้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
 ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
 รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพัฒนาการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าแบบ
ยัง่ ยืน
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 รั บข้อเสนอแนะและ/หรื อรั บข้อร้ องเรี ยนของลู กค้าและนามาปรั บปรุ งแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจ
 ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกค้า
 ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
 รักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นาข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
คู่แข่ ง
 ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
 รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
 ไม่ใช้วธิ ี ไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่ง
คู่ค้า
 ดาเนินธุ รกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี อนั ดีงาม
 ปฏิบตั ิตามสัญญา เงื่อนไข หรื อข้อตกลงต่างๆ
 ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็ นธรรม
 กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลื อกคู่คา้ โดยพิจารณาจากความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จ สถานะทางการเงิน
มัน่ คง ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่ งมอบงานและสิ นค้าตามกาหนด คุณภาพของงานและ
สิ นค้าได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด
เจ้ าหนี้
 ปฏิบตั ิตามสัญญา เงื่อนไข หรื อข้อตกลงต่างๆ
ปฏิ บ ัติ ต่ อ เจ้า หนี้ ทุ ก รายอย่ า งเหมาะสม เสมอภาค และเป็ นธรรม ไม่ เ รี ยกหรื อไม่ รั บ หรื อจ่ า ย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต
ชุ มชน สั งคม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้ อม
 เข้าร่ วมกิ จกรรมกับโครงการต่างๆ ที่เป็ นการสรรสร้ างส่ งเสริ มและพัฒนาความเป็ นอยูข่ องสังคม
หรื อชุมชน
 สนับ สนุ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และร่ ว มมื อ กับ รั ฐ และชุ ม ชนในกิ จ กรรมของชุ ม ชน สั ง คม และ
สถาบันการศึกษา
 ส่ ง เสริ มให้ พ นั ก งานของกลุ่ ม บริ ษัท มี จิ ต ส านึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่ งแวดล้อม
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จัดให้พนักงานมีกิจกรรมหรื อเข้าร่ วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
สนับสนุนและให้ความร่ วมมือในโครงการต่างๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากร วัสดุ หรื ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
ควบคุม ดูแลวัสดุและอุปกรณ์ให้อยูใ่ นมาตรฐานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและสิ ทธิมนุษยชน
การเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายเป็ นพื้นฐานสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงกฎหมาย
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อให้การลงทุนของ
บริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องและโปร่ งใส
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุ ษยชนอันเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของมนุ ษย์ โดยสนับสนุ น
และเคารพการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ดู แลมิให้ธุรกิ จของบริ ษทั เข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการล่วงละเมิ ดสิ ทธิ
มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตั ิต่อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่น
กาเนิ ด เชื้ อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา สภาพร่ างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการเฝ้าระวังการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนภายในบริ ษทั และส่ งเสริ มให้บริ ษทั ย่อย ผูร้ ่ วมทุน คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามหลักการสิ ทธิ มนุ ษยชนตามมาตรฐานสากล คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ได้รับความ
เสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิ อนั เกิ ดจากการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั โดยพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ไม่ต่ ากว่า
อัตราที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจและส่ งเสริ มให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวกับสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องหมายการค้า สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทาง
ปั ญญาด้านอื่ นที่ กฎหมายกาหนด อาทิ เช่ น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถู กต้อง โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทุกชนิ ดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่ งเสริ ม
ให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรื อข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานว่าไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
ไปทาซ้ า ดัดแปลง หรื อกระทาการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น
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หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
บริ ษ ัท มี น โยบายที่ จ ะจัด ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้า น ทั้ง ด้า นการเงิ น และการ
ปฏิ บตั ิ งาน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่ วงดุ ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการปกป้ องดู แลรั ก ษาทรั พย์สิ นของบริ ษทั อยู่เสมอ จัดให้มีการก าหนด
ขั้นตอนของอานาจอนุ มตั ิ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่ งกัน
และกัน กาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษทั ได้จดั ให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานภายใน
องค์กรให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิ ทธิ ภาพ และความเพียงพอของการควบคุ มภายใน
ของหน่ วยงานต่างๆ ในบริ ษทั และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจะ
ได้รับการประเมิ นผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิ ส ระ
สามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่
บริ ษทั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มดารงตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และมีกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
หัวหน้าหน่วยธุ รกิจ และตัวแทนจากแต่ละฝ่ ายในองค์กร เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่
อาจเกิ ดขึ้ นกับบริ ษทั และนาเสนอมาตรการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อธุ รกิ จของ
บริ ษทั และกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนด และเพื่อให้การ
บริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้จดั ตั้ง
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงแยกตามสายธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้อง
รายงานความคื บหน้าในการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจนและ
สื่ อสารให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทราบและยึดถือปฏิบตั ิตาม และได้กาหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้ องเรี ยน
เพื่อเป็ นกลไกในการกากับดู แลให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นเกี่ ยวกับการกากับดู แล
กิจการอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่ งจัดโดยสถาบัน IOD ร่ วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคม
บริ ษทั จดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยได้ดาเนินการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 มี การกาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน่ และห้ามจ่ายสิ นบน
(รายละเอียดเปิ ดเผยไว้ในหัวข้อดุสิตกับการพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืน)
 สนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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 การให้ความรู ้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านการอบรมและปฐมนิเทศ
ในปี 2562 บริ ษทั ได้สื่อสารและจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
ต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่ เกี่ ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง โดยพนักงานทุ กคนจะได้รับการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรต่อต้านคอร์ รัปชั่นและสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ่ งมีระยะเวลาฝึ กอบรม 1 ชั่วโมงจากฝ่ ายทรั พยากร
มนุ ษย์ สานักงานใหญ่ นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของ
บริ ษทั
การแจ้ งเบาะแสหรื อการร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีช่องทางที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สามารถติดต่อและร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจ
ทาให้เกิ ดความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยแจ้งเบาะแสการกระทาผิดถึ งคณะกรรมการรับแจ้งการกระทาความผิด
(Whistleblowing Committee) หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางดังนี้
 แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทางอีเมลล์ whistleblowing@dusit.com
 จัดทาเป็ นหนังสื อปิ ดผนึกถึง
คณะกรรมการรับแจ้ งการกระทาความผิด (Whistleblowing Committee)
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
การเปิ ดเผยตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแสจะช่ วยให้การแจ้งเบาะแสมีความน่ าเชื่ อถื อ และเกิ ดประโยชน์ใน
การติดต่อสื่ อสารและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ในขณะสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง รวมถึง แจ้งผลให้ผแู ้ จ้ง
เบาะแสรับทราบ ทั้งนี้ บริ ษทั จะเก็บข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสเป็ นความลับ ซึ่ งการแจ้งเบาะแสอย่างน้อยควรมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัทพ์ของผูแ้ จ้ง (กรณี ผแู ้ จ้งเบาะแสเลือกที่จะเปิ ดเผยตัวตน)
2) ชื่อ-สกุล ของผูถ้ ูกแจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทาผิด
4) พยานบุคคลที่รู้เห็ นเหตุการณ์ พยานหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐาน
ต่างๆ (ถ้ามี)
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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การปกป้ องผู้ร้องเรียนหรื อแจ้ งเบาะแสในการกระทาผิด
ผูท้ ี่ แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนจะได้รับการคุ ้มครองสิ ทธิ ตามกฎหมาย หากผูท้ ี่ แจ้งเบาะแสหรื อข้อ
ร้องเรี ยนเป็ นพนักงาน ลู กค้า หรื อบุคคลที่รับจ้างทางานให้แก่บริ ษทั หากร้ องเรี ยน แจ้งเบาะแส หรื อให้ขอ้ มูล
ใดๆ ตามขอบเขตของการร้องเรี ยนด้วยความสุ จริ ตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
ผูใ้ ดหรื อต่อบริ ษทั จะได้รับการคุม้ ครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่
ทางาน พักงาน ลดเงินเดือน เลิกจ้าง หรื อการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะดู แลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผย
ข้อมูล โดยบริ ษทั จะให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใสทั้งข้อมูลของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไปที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนี้
1 เปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นอย่างโปร่ งใส
2 รายงานประจาปี จะต้องได้เปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
- ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
- ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
- ความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
- ประวัติของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- การระบุวา่ กรรมการรายใดเป็ นกรรมการอิสระ
- การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
- การเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล
- การเปิ ดเผยจานวนครั้งของการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทารายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทา
รายงานทางการเงิ นเป็ นการจัดท าตามมาตรฐานการบัญชี ที่ รับ รองโดยทัว่ ไป โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทั้งกาหนดให้มีการเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล ส าคัญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น โดยคณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้ดู แ ลเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และเป็ นผู ใ้ ห้ ค วามเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ได้วา่ จ้างผูส้ อบบัญชี ที่มีความเป็ นอิสระและมีความน่าเชื่ อถื อ และเป็ น
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผูต้ รวจสอบหรื อตรวจทานงบการเงินของบริ ษทั
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3. บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
มาโดยตลอด ดังนี้
 จัดให้มีนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อความชัดเจนในการดาเนิ นงานด้าน
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั และหลีกเลี่ยงการให้ขอ้ มูลที่ไม่เท่าเทียมกันแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งอาจจะนาไปสู่ การ
ใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Information) หรื อการสร้างราคาหลักทรัพย์ (Stock Price Manipulation) ได้ รวมทั้งได้
กาหนดให้มีระยะเวลางดให้ขอ้ มูล (Quiet Period) เป็ นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดาเนิ นงาน จนถึงวันที่
ประกาศผลการดาเนินงานผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ประกาศระยะเวลางดให้ขอ้ มูลของปี ปั จจุบนั ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใต้หวั ข้อ
ปฏิทินนักลงทุน (IR Calendar)
 บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน โดยระบุชื่อของบุคคลที่มี
การทารายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่ อนไข นโยบายราคา และมู ลค่าของรายการ
นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรื อขออนุ มตั ิจากผู ้ถือหุ ้น
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ผูถ้ ื อ
หุ น้ ทราบก่อนที่จะทารายการ
 บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น และมี รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี คาอธิ บายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนิ น งาน (Management Discussion and Analysis) รวมถึ ง การรายงานข้อ มู ล และการตัด สิ น ใจที่ ส าคัญ ต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็ นไปตามข้อกาหนด
 หากบริ ษทั มีขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับกิจการของบริ ษทั เช่น การเข้าทารายการใดๆ
หรื อมี เหตุ การณ์ สาคัญเกิ ดขึ้ น และผูถ้ ื อหุ ้นควรจะรั บทราบ แม้ว่าไม่เข้า หลัก เกณฑ์การขอมติ จากที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ หรื อกฎหมายไม่ได้บงั คับให้เปิ ดเผย บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลนั้นให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อนักลงทุนอื่นๆ ทราบผ่าน
ทางระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั
 บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบป้ องกันและตรวจสอบการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทาง
มิชอบ โดยกาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง
การถื อ หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ต่ อ คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ต ามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมปี 2559) รวมทั้งกาหนด
นโยบายให้ก รรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานการซื้ อ-ขายหุ ้น/ถื อครองหลัก ทรัพ ย์ของบริ ษทั ให้ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการทราบเป็ นประจาทุกปี
 บริ ษทั มีการกาหนดนโยบายในเรื่ องการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง โดยกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตน
หรื อของบุ คคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษทั หรื อ
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บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด โดยมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
 บริ ษทั ได้วา่ จ้างผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่ งมีความเป็ นอิสระ
และมีความน่าเชื่อถือ และเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
 งบการเงิ นของบริ ษทั ได้รับการรั บรองจากผูส้ อบบัญชี และไม่มีรายการที่ ผูส้ อบบัญชี แสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินตามที่หน่วยงานภายนอกกากับดูแล
 มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย จานวนครั้งของ
การประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม
บริ ษทั จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการ
ติดต่อสื่ อสาร และเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึ งสื่ อมวลชน ทั้ง
ข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิ น โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั
http://dusit-international.com ซึ่ งจัดทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริ ษทั มุ่งหวังว่าส่ วนงานนักลงทุน
สัมพันธ์จะเป็ นสื่ อกลางสาคัญในการให้ ขอ้ มูล ชี้ แจง ตอบข้อซักถาม รวมถึงรับฟั งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูท้ ี่สนใจ ซึ่ งสามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลของบริ ษทั เพื่อ
ประกอบการพิจารณาลงทุนได้ที่
นางสาวสุ ทธิภา วัชโรทยางกูร
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: +66 (0) 2200 9999 ต่อ 3676 โทรสาร: +66 (0) 2636 2545
อีเมล: ir@dusit.com
สาหรับปี 2562 บริ ษทั ได้ดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
- จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 2 ครั้ง
- ร่ วมงานบริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) 2 ครั้ง
- พบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow/ Investor Conference) 4 ครั้ง
- จัด ให้ นั ก ลงทุ น หรื อนั ก วิ เ คราะห์ เ ข้า พบผู ้บ ริ หารและนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ( Company Visit/
Conference Call) 31 ครั้ง
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นโดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ
ของผูถ้ ื อหุ ้น นอกเหนื อจากสิ ทธิ พ้ืนฐานของผูถ้ ือหุ ้น เช่ น สิ ทธิ ในการซื้ อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
สิ ทธิ ในการได้รับส่ วนแบ่งผลกาไรจากบริ ษทั สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลของ
บริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในทุกๆ เรื่ อง
บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. บริ ษัท ก าหนดนโยบายให้ ก รรมการและผู ้บ ริ หารระดับ สู ง แจ้ง ต่ อ คณะกรรมการ หรื อผู ้ที่
คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้ อขายหุ น้ ของบริ ษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อขาย
2 มี ร ะเบี ย บบัง คับ ใช้ภ ายในบริ ษ ัท เรื่ อ งการควบคุ ม เกี่ ย วกับ สารสนเทศภายในและเรื่ อ งการถื อ
หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท เพื่ อ ป้ อ งกัน การใช้ข ้อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบและป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
3. น าเสนอรายละเอี ย ดของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ซึ่ งอาจเกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็ นก่ อนขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้น (กรณี ถึง
เกณฑ์) ทุกครั้ง และมีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างครบถ้วนและเป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กาหนด
(รายละเอียดเปิ ดเผยไว้ในหัวข้อการกากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์)
บริ ษทั จะนาหลักการและแนวทางปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันที่ เกี่ ยวข้องมาปรับใช้อย่า งเป็ น
รู ป ธรรมในการจัด ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ทุ ก ครั้ ง ตั้ง แต่ ก่ อ นการประชุ ม วัน ประชุ ม และหลัง การประชุ ม ทั้ง นี้
รายละเอียดการดาเนินการจัดประชุมมีดงั นี้
1. บริ ษ ทั จะจัดให้มี ก ารประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้พิ จารณาเรื่ องที่ ส าคัญตามที่
กฎหมายกาหนดหรื อเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
2. บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้ อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุ มตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้
ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งบริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคาถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุม โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการส่ งคาถามและเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวบน website ของบริ ษทั และ
บริ ษทั จะรวบรวมเพื่อนาคาถามที่สาคัญไปสอบถามในที่ประชุมต่อไป
3. บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
หรื อเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยจะกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน และเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่นาข้อเสนอวาระการประชุ มของผูถ้ ื อหุ ้น
บรรจุเป็ นวาระการประชุมของบริ ษทั ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนั้นๆ
4. ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองได้ บริ ษทั จะอานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือ
หุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อจัด
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ให้มีกรรมการอิ สระอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มและลงมติ แทนผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าว โดย
จะแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้
5. ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั มี ผูถ้ ื อหุ ้นต่ างชาติ บ ริ ษ ทั จะจัดท าหนัง สื อนัดประชุ ม พร้ อมข้อมู ล ประกอบการ
ประชุมทั้งฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ และจัดส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติพร้อมกับการจัดส่ งฉบับภาษาไทย
6. เพิ่ ม ช่ อ งทางในการรั บ ทราบข่ า วสารของผู ถ้ ื อ หุ ้ น ผ่า นทาง website ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท จะ
ดาเนิ นการให้มีการเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุ ม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และครบถ้วน
7. บริ ษทั จะอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุ มทั้งในเรื่ อง
สถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
8. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะดาเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั โดยจะพิจารณา
และลงคะแนนเรี ยงตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อเพิ่มวาระการประชุ ม
โดยไม่จาเป็ น และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ
9. บริ ษทั จะใช้บตั รลงคะแนนในวาระที่สาคัญ และจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระ อาทิเช่ น ผูส้ อบบัญชี
ภายนอก ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นผูต้ รวจสอบคะแนนเสี ยงในที่การประชุม
10. บริ ษทั จะส่ งเสริ มให้กรรมการทุกท่านและผูบ้ ริ หารที่เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มเพื่อตอบข้อซักถาม
จากผูถ้ ือหุ น้ โดยพร้อมเพรี ยงกัน
11. บริ ษทั จะจดบันทึ กรายงานการประชุ มให้ครบถ้วน ถู กต้อง รวดเร็ ว โปร่ งใส และบันทึ กรายชื่ อ
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุ ม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุ ม ผลการลงคะแนน รวมถึง
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ บริ ษทั จะจัดให้มีการบันทึกวีดิทศั น์ภาพการประชุม
เพื่อเก็บรักษาไว้อา้ งอิง และบริ ษทั จะนาส่ งรายงานการประชุ มดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด รวมถึ งนารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณา
การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริ ษ ทั นาหลัก การและแนวทางปฏิ บ ตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่า งเท่ า เที ย มกันที่ เกี่ ย วข้องมาปรั บ ใช้อย่า งเป็ น
รู ป ธรรมในการจัด ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ทุ ก ครั้ ง ตั้ง แต่ ก่ อ นการประชุ ม วัน ประชุ ม และหลัง การประชุ ม ทั้ง นี้
รายละเอียดการดาเนินการจัดประชุมมีดงั นี้
ก่อนการประชุม
 ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและจัดให้มีก ระบวนการและ
ช่ องทางให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึ ง 31
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มกราคม 2562 รวมถึงให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุ มได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุ ม โดยได้
เผยแพร่ หลัก เกณฑ์ก ารพิ จารณาเกี่ ย วกับ การเสนอวาระการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นและเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อรั บ การ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 ไม่มีผถู ้ ือ
หุ น้ รายใดเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
 จัดทาจดหมายเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้จดั ส่ งจดหมายเชิ ญประชุ ม
พร้ อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุ ม ได้แก่ รายงานประจาปี 2561 ประวัติของคณะกรรมการที่เสนอให้
เลื อกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทน
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ หนังสื อมอบฉันทะ ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เอกสาร
แสดงสิ ทธิ์ เข้าร่ วมประชุม และแผนที่สถานที่จดั ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุ มไม่
น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่ จดหมายเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
 ในจดหมายเชิ ญประชุ ม บริ ษทั มีการกาหนดวาระการประชุ มไว้เป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจน และมีการ
ชี้ แจงข้อเท็จจริ งและเหตุผล รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ื อหุ ้น
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประกอบด้วย
1) วาระการจ่ายเงินปั นผล ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล จานวนเงินที่เสนอจ่าย
พร้อมทั้งเหตุผล โดยเปรี ยบเทียบจานวนเงินที่เสนอจ่ายในปี ก่อน เพื่อประกอบการพิจารณา
2) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ขอ้ มู ลของผูไ้ ด้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่ อ อายุ ประเภท
กรรมการ ต าแหน่ ง ในบริ ษ ัท ประวัติ ก ารศึ ก ษา การอบรม/สั ม มนาหลัก สู ต รกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน การดารงตาแหน่งกรรมการโดยแยกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั
ทัว่ ไป วันที่ เดื อน และปี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั จานวนปี ที่
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั และการเข้าร่ วมประชุมในฐานะกรรมการชุดต่างๆ
3) วาระการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน มี ก ารให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ นโยบาย จ านวนเงิ น และรู ป แบบ
ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
4) วาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ได้ให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับชื่ อผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ที่ สังกัด จานวนปี ที่
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดย
แสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริ การอื่น
 ไม่มีการแจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สาคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า
 อานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบอานาจให้
ผูอ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริ ษทั ได้จดั ทาและส่ งหนังสื อมอบฉันทะ แบบ
ก. และแบบ ข. (ตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด) ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ สามารถกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้ พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นไปพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มผู ้
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

148

แบบ 56-1

ถือหุ น้ ส่ วนหนังสื อมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ
บริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการอิสระ 3 คน ที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเลือกเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะไว้ดว้ ย
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
 การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2562 จัดขึ้ นในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง
ศรี นคริ นทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ เลขที่ 53 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งอยู่ใกล้กบั ที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั และเป็ นสถานที่ที่ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเดิ นทาง
มาร่ วมประชุมได้อย่างสะดวก เมื่อประธานกล่าวเปิ ดประชุม มีผถู ้ ือหุ น้ มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ
รวมจานวน 96 ราย รวมจานวนหุน้ 696,683,414 หุ น้ จากจานวนหุ น้ จาหน่ายได้ท้ งั หมด 850,000,000 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ81.9628 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุ มตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 30 มีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 12 คน จาก
กรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 และมีผบู ้ ริ หารจานวน 4 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และ
การเงินกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน และธุ รกิ จใหม่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และรองประธาน
ฝ่ ายการเงิ น รวมทั้งเลขานุ การบริ ษทั และผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภู มิไชย สอบบัญชี จากัด เข้าร่ วม
ประชุ มโดยพร้ อมเพรี ยงกันเพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับทราบ ตลอดจนตอบข้อ
ซักถามและรับฟั งความคิ ดเห็ นของผูถ้ ื อหุ ้นในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เชิ ญผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มาทาหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง
 ก าหนดให้ มี ร ะยะเวลาการลงทะเบี ย นล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม 2 ชั่ว โมง โดยได้น าระบบ
คอมพิ วเตอร์ และบาร์ โค้ดที่ แสดงเลขทะเบี ย นของผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ล ะรายมาใช้ใ นการลงทะเบี ย นและตรวจนับ
คะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ ว และเชื่อถือได้ของข้อมูล
 กาหนดให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุ มเป็ นไปตามจานวนหุ ้นที่ผูถ้ ื อหุ ้นถื ออยู่ โดยหนึ่ งหุ ้นมีสิทธิ
เท่ากับหนึ่งเสี ยง ทั้งนี้ บริ ษทั มีหุน้ ประเภทเดียวคือ หุ น้ สามัญ
 ก่ อนเริ่ มการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เลขานุ การบริ ษทั ได้ช้ ี แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้
ผูถ้ ื อหุ ้นในที่ประชุมรับทราบ
 นาบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยจัดทาบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ
แต่ละวาระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
 ให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นในการลงคะแนน โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ
เป็ นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เลือกกรรมการตามที่ตอ้ งการเป็ น
รายบุคคลได้อย่างแท้จริ ง
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 ดาเนิ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างถูกต้อง
และโปร่ งใสตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เชิ ญตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นพยานตรวจสอบการนับคะแนน
 มี ก ารแสดงผลสรุ ป การนับ คะแนนเสี ย งแต่ ล ะวาระให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ในที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบทุ ก วาระ
ตามลาดับ
 ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเข้าร่ วมประชุ มภายหลังจากเริ่ มการประชุ มไปแล้ว โดยมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนสาหรับวาระที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุ มตั้งแต่วาระ
ที่ได้เข้าประชุมและออกเสี ยงเป็ นต้นไป
 เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้งคาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
ก่อนการลงมติ และบันทึกคาถามคาตอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวอย่าง
เพี ย งพอแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในวาระที่ ผูถ้ ื อหุ ้นมี ข ้อสงสั ย ข้อซัก ถาม บริ ษ ทั ได้จดั เตรี ย มกรรมการหรื อบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องเป็ นผูใ้ ห้คาตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 26 เมษายน
2562 ซึ่ งเป็ นวันเดี ยวกับวันประชุ ม ภายหลังจากการประชุ มเสร็ จสิ้ น เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ได้เข้าร่ วมประชุ ม
รับทราบในทันที
ให้ความสาคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยบันทึกสาระสาคัญต่างๆ ประกอบด้วย
 รายชื่ อพร้อมตาแหน่งของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุ มและกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้
 สิ ทธิ และวิธีการในการออกเสี ยงลงคะแนน และการใช้บต
ั รลงคะแนน
 คาถามและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งชื่ อของผูถ
้ ือหุ น้ และคาชี้แจงของกรรมการหรื อฝ่ ายจัดการ
 มติ ที่ประชุ มและผลของคะแนนเสี ยงที่ เ ห็ น ด้ว ย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ย งในทุ ก วาระที่ มี ก าร
ลงคะแนนเสี ยงอย่างชัดเจน
จัด ท ารายงานการประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ เผยแพร่ ท างเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั
(www.dusit-international.com) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม) และนาส่ งสาเนา
รายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ภายในเวลาที่
กาหนด
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ และสมาคมบริ ษทั จดทะเบีย น โดย
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม
วันประชุม และภายหลังวันประชุม
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ในปี 2562 บริ ษทั ได้คะแนนการประเมินผลคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 (AGM
Checklist) โดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย 97 คะแนน จาก 100 คะแนน
9.2 การสรรหา การแต่ งตั้ง การถอดถอน และการหมดวาระของกรรมการ
การสรรหาและการแต่ งตั้ง
1.
กรรมการอิสระ
บริ ษทั กาหนดให้ตอ้ งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทาหน้าที่สรรหาและพิจารณาคัดเลือก
กรรมการที่ มี คุ ณสมบัติ เ หมาะสมทั้ง ในด้า นทัก ษะ และประสบการณ์ ที่ จะเป็ นประโยชน์ ก ับ บริ ษ ทั และมี
คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ฯ รวมทั้งมี คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บ ริ ษ ทั กาหนด และ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิต่อไป
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 ต้องถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้ นที่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 ไม่ เป็ นกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่ เป็ นพนัก งานหรื อลู ก จ้า ง หรื อที่ ปรึ ก ษาด้านอื่ นใดที่ ไ ด้รั บ
ผลตอบแทนประจาจากบริ ษทั หรื อเป็ นที่ปรึ กษาส่ วนตัวของผูม้ ีอานาจบริ หารของบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม
หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี
 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ เช่น เป็ นลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ และลูกหนี้เงินกู้ เป็ นต้น
รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในด้านการเงิ นและการบริ หารงานของ
บริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
 ไม่เป็ นญาติสนิ ท หรื อมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทาให้ขาดความเป็ นอิสระกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
 ไม่ เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษทั บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม หรื อนิ ติบุ ค คลที่ อาจมี ค วาม
ขัดแย้งและไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การของสานัก
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งานสอบบัญชีซ่ ึ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
2.

กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน และกรรมการไม่ น้อยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่ดี มีภาวะ
ผูน้ า และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลา
ให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั นอกจากนี้ ยังคานึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) บริ ษทั ได้จดั ทาตารางความรู ้ความชานาญ (Board Skills Matrix)
เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจาเป็ นที่ยงั ขาด รวมถึงคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั อันประกอบด้วยทักษะทางด้านธุ รกิ จโรงแรม ด้าน
บัญชีการเงิน ด้านการลงทุนในต่างประเทศ และด้านกฎหมาย
วิธีและขั้นตอนการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดวิธีและขั้นตอนการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ทาการสรรหาผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน เพื่อดารง
ตาแหน่งแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลงโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
หรื อในบางกรณี อาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสถาบัน IOD เพื่อช่ วยประกอบการตัดสิ นใจ
เพิ่มเติมในการสรรหากรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ ตามที่บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เสนอชื่ อบุคคล
พิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ได้
3. พิ จารณานาเสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั พิ จ ารณาเห็ นชอบเพื่ อนาเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น
ประจาปี เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้ง
การแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
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2) การเลื อกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ง เป็ นรายบุ ค คล หรื อหลายคนครั้ ง เดี ย วเต็ม ตาม
จานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร โดยใน
การออกเสี ยงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยง
เลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นตามจานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ 1) โดยผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าว
จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึง มี หรื อจะพึง เลื อกตั้ง ในครั้ ง นั้น ในกรณี ที่บุค คลซึ่ ง ได้รับ การเลื อกตั้ง ในลาดับ ถัด ลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยง
ชี้ขาด
4) ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั เลื อกบุคคลซึ่ งมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ซึ่งตนแทน
การถอดถอน และการหมดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
การถอดถอนกรรมการ
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอาจลงมติ ให้ก รรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
การหมดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
1.
ครบกาหนดตามวาระ
ข้อบังคับของบริ ษ ทั กาหนดว่า ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุ ก ครั้ ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และในปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้จบั สลาก
กัน ว่า ผู ใ้ ดจะออก ส่ ว นปี หลัง ๆ ต่ อ ไปให้ ก รรมการที่ อ ยู่ใ นต าแหน่ ง นานที่ สุ ด นั้น เป็ นผู อ้ อกจากต าแหน่ ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
2.
นอกเหนือจากพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการหมดวาระการดารงตาแหน่งเมื่อ
1. เสี ยชีวติ
2. ลาออก (มีผลบังคับนับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
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3. ขาดคุณสมบัติหรื อมีทกั ษะที่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
5. ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการกาหนดนโยบายวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการไว้คราวละไม่เกิ น 3 ปี เมื่อครบ
กาหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่ อต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ต่อเนื่องได้
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษ ัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ี
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นผูน้ าองค์ก รในการบริ หารกิ จการด้วยความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต (Duty of Loyalty) ความ
ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) โดยคานึ งถึ งและ
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
2. จัดให้มี นโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี จริ ย ธรรมทางธุ รกิ จ และคู่ มื อจรรยาบรรณส าหรั บ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน และได้ประกาศให้
ทราบโดยทั ว่ กัน พร้ อ มทั้ ง เปิ ดเผยไว ใ้ นรายงานประจ าปี และเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั (www.dusitinternational.com) หน้านักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็ นประจาทุกปี
3. กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องศึกษา ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตาม
จริ ยธรรมธุ รกิจและคู่มือจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
4. พิจารณา ให้ความเห็น และอนุมตั ิวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ การลงทุน และงบประมาณ
ของบริ ษทั ทุกปี ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มและฝ่ ายจัดการเสนอ ตลอดจนกากับดูแลและติดตามให้
ฝ่ ายจัดการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามที่ได้อนุ มตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้บริ ษทั มี กาไร
และผลตอบแทนสู ง สุ ด แก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และมี ก ารทบทวนเป็ นประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในการดาเนินธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
5. พิจารณากาหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย
และฝ่ ายจัด การอย่ า งชั ด เจน รวมทั้ง มี ก ารสื่ อ สารบทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบดัง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ ายจัดการ และพนักงานของบริ ษทั
6. กากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มดาเนินการตามนโยบายและข้อบังคับที่กาหนดไว้
7. กาหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิ น 5 บริ ษทั
เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น นอกจากนี้ กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่
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8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

จะแจ้งให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ข้อกาหนดข้างต้นยกเว้นการเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ย่อย
กาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้
ไม่ เกิ น 2 บริ ษ ทั และต้องได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษ ทั ก่ อ น นอกจากนี้ ต้องไม่ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการ
ของบริ ษทั เว้นแต่จะได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั และได้แจ้งให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ข้อกาหนดข้างต้นยกเว้นการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย
กาหนดนโยบายวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการไว้ค ราวละไม่ เกิ น 3 ปี เมื่ อครบกาหนดตามวาระ
กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่ อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อเนื่องได้
กากับดู แลให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปโดยถู กต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รั บผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงิ นที่ ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลื อกใช้
นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่
ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ รวมถึงการกาหนด
ค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสื บทอดงาน
กาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มต้องรายงานผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ รวมถึง
การรายงานทางการเงิน และความคืบหน้าของการดาเนินงานในด้านต่างๆ
ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุ มภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิ บตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิ บตั ิ หน้าที่ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุ มดู แลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ ฏิ บตั ิงาน ผูต้ ิดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและให้
มัน่ ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันการทุจริ ตหรื อการดาเนิ นการที่ผดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
กาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เเละจะได้รับ
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในมี ความเป็ นอิ ส ระ
สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
จัดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ขอ้ มูลของบริ ษทั กฎระเบียบต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ควรเข้าร่ วมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
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18. สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าอบรมหลักสู ตรหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้
ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
19. เข้า ร่ วมประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อรั บทราบและพิ จ ารณาอนุ มตั ิ เ รื่ อ งที่ ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มและฝ่ ายบริ หารเสนอ
20. กรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หารควรมี ก ารประชุ ม ระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิ ปรายปั ญหาต่ า งๆ
เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วย
21. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อปรับใช้ท้ งั องค์กร และจัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ทุก
หน่วยงานนาไปใช้เป็ นเเนวทางในการจัดการบริ หารความเสี่ ยง
22. ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น โดย
จะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง และหากต้องมีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นๆ กรรมการ
ที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งรวมทั้ง ปฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข องส านัก งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจาเป็ นไว้ในรายงานประจาปี และ
แบบฟอร์ม 56-1
23. ดู แลเรื่ องการใช้ขอ้ มู ลภายใน โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ ทราบข้อมู ลภายใน นา
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วไปเปิ ดเผยแก่ บุ ค คลภายนอกหรื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห น้า ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และห้ า มท าการซื้ อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
24. กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา
89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึ งปี
2551) เป็ นประจาทุกปี และ/หรื อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
25. จัดให้มีการประเมินผลงานประจาปี ของตนเองเป็ นประจาทุกปี ในเดือนธันวาคม และรายงานผลการประเมิน
ต่อที่ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ในปี ถัดไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกัน
พิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
26. จัดให้มีการประเมินผลงานประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั โดย
ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
27. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดู แลให้มีระบบที่สนับสนุ นการต่อต้าน
การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
28. แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อช่ วยในการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั และกาหนดอานาจหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการที่เป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อย
29. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่ตอ้ งเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ
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หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. ประธานกรรมการมีหน้าที่ในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และควบคุมให้การประชุ ม
ดังกล่ าวเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย ถู กต้องตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เป็ นผู ล้ งคะแนนเสี ย งชี้ ขาดในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท มี ก าร
ลงคะแนนเสี ยง และมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
อานาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1. อนุมตั ิแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
2. อนุมตั ิโครงสร้างและการบริ หารงานของกลุ่มบริ ษทั
3. อนุมตั ิวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ การลงทุน และงบประมาณประจาปี ของกลุ่ม
บริ ษทั และดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามแผนงาน และงบประมาณที่อนุมตั ิไว้
4. อนุ มตั ิรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และอื่นๆ ตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. อนุ ม ตั ิ เรื่ องการก่ อ หนี้ ภาระผูก พัน และการค้ า ประกัน ของกลุ่ ม บริ ษ ทั และมอบอานาจให้ ฝ่ ายจัด การ
ดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
6. พิจารณาเรื่ องข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 5 ล้านบาท
7. อนุ ม ตั ิ ก ารจ่ า ยเงิ นของกลุ่ ม บริ ษ ทั ที่ ไ ม่อยู่ใ นงบประมาณประจาปี ในวงเงิ นที่ เกิ นกว่า อานาจอนุ ม ตั ิ ข อง
คณะกรรมการบริ หาร
8. อนุมตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่เกินกว่างบประมาณที่เกินกว่าอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ หาร
9. อนุมตั ิการเช่าและการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี
10. อนุมตั ิเรื่ องที่คณะกรรมการบริ หารนาเสนอตลอดจนเรื่ องที่กฎหมาย หรื อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนดให้ตอ้ งนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
การมอบอานาจโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลมี
อานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ยกเว้นรายการได้มา
และจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สินและรายการเกี่ ยวโยง จะต้องปฏิ บตั ิ ตามประกาศและข้อกาหนดของ สานักงาน
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ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งการ
มอบอานาจนั้น ต้องไม่เป็ นรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ อื่ น ใดท ากับ บริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย ยกเว้น เป็ นการอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิไว้แล้ว
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
เพื่อให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์สูงสุ ดในการที่กรรมการบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายว่าด้วยการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั
อื่นของกรรมการบริ ษทั ไว้ดงั นี้
 กรรมการสามารถดารงตาแหน่งในบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมได้
 กรรมการแต่ ล ะคนสามารถด ารงตาแหน่ ง กรรมการในบริ ษ ทั จดทะเบี ย นอื่ นได้ไ ม่ เ กิ น 5 แห่ ง เว้น แต่
คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
 กรรมการต้องไม่ประกอบกิ จการ เข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อื่ นที่ ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ยกเว้นการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย
การประชุ มคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกาหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มากกว่า 6 ครั้งต่อปี ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยมีการกาหนดวัน และเวลาประชุ มไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างชัดเจน ในกรณี ที่
บริ ษทั ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริ ษทั จะส่ งรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้
มี ก ารประชุ ม เพื่ อให้ค ณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุ ม และดู แลการปฏิ บ ตั ิ ง านของฝ่ ายจัดการได้อย่าง
ต่อเนื่ องและทันการณ์ หากมีวาระพิจารณาเรื่ องพิเศษ นอกเหนื อจากที่กาหนดล่วงหน้า จะเรี ยกประชุ ม เป็ น
ครั้ ง ๆ ไป กรรมการต้องเข้า ร่ วมประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ทุ ก ครั้ ง เว้นแต่มีเหตุ จาเป็ น เพื่อรั บทราบและ
พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มและฝ่ ายบริ หารเสนอ
บริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์และองค์ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไว้ดงั นี้
 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อเลขานุ การบริ ษทั ส่ งหนังสื อนัดประ
ชุ มและวาระการประชุ มไม่ น้อยกว่า 7 วันก่ อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บ ด่ วนเพื่อรั ก ษาสิ ท ธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
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 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และเลขานุการบริ ษทั จะร่ วมกันพิจารณากาหนดวาระ
การประชุ มก่อนการประชุ มแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการ
ประชุมได้อย่างเป็ นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
 เลขานุ การบริ ษทั จัดส่ งเอกสารประกอบการประชุม ในวาระที่สามารถเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 7 วันทาการ เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม
 ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องมี ก รรมการมาประชุ มไม่ น้อยกว่ากึ่ ง หนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม และให้ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุ ม ในกรณี ที่
ประธานกรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ถ้ า มี ร องประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
 การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมากของจานวนกรรมการที่มาเข้าร่ วม
ประชุม
 กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ ง
เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่
สาคัญ อีก ทั้ง สนับ สนุ นให้กรรมการทุก ท่า นได้แสดงความคิดเห็ นอย่า งสร้ า งสรรค์และเป็ นอิสระ มีก ารใช้
ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ เลขานุ การบริ ษทั เข้า ร่ วมประชุ ม และจดบันทึ ก รายงานการประชุ ม ทุ กครั้ ง และเมื่ อสิ้ นสุ ดการ
ประชุม เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับรองใน
การประชุ มครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั ลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุ มให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงาน
การประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริ ษทั
ณ สานักงานเลขานุการบริ ษทั
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุ มรวมทั้งสิ้ น 14 ครั้ง โดยการประชุ มสัมมนายุทธศาสตร์
องค์กรร่ วมกับฝ่ ายจัดการ 1 ครั้ง (เป็ นการประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 11/2562) เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์
และกาหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์ ร่ วมกับการประเมิ นสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ทางธุ รกิ จ สาหรับการ
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้
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ที่

รายชื่ อคณะกรรมการ

1. นายอาสา สารสิ น
2. ศาสตราจารย์พิเศษ หิ รัญ รดีศรี

ตาเเหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม (ครั้ง)
ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการบริษัท ยุทธศาสตร์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

11/13
13/13

1/1
1/1

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
การลงทุน
กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน
กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริ หาร / กรรมการการลงทุน

12/13
12/13
9/13

1/1
1/1
0/1

12/13

1/1

11/13

1/1

11/13
10/13

1/1
1/1

13/13

1/1

11. นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

12/13

1/1

12. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม /
กรรมการบริ หาร / กรรมการการลงทุน

13/13

1/1

3. นางปราณี ภาษีผล
4 นายธีรพล โชติชนาภิบาล
5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์/1
6.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา
กีระนันทน์

7. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
9. นางวรางค์ ไชยวรรณ
10. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก

หมายเหตุ

/1 การประชุ มสัมมนายุทธศาสตร์ มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิ ตติพงษ์ กิ ตยารักษ์
เนื่ องจากติดภารกิจ
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการน้อยกว่าร้ อยละ 75 เนื่ องจากบริ ษทั เปลี่ ยนก าหนดวัน ประชุ มไปจากเดิ ม ทาให้
กรรมการบางท่านไม่สามารถมาประชุมได้ตามกาหนดวันเวลาใหม่

นอกจากนี้ บริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีการประชุ มร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและประเด็นที่สาคัญต่างๆ ทางธุ รกิจ โดยมีการสรุ ปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการรับทราบเพื่อนาไปพัฒนาการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ซึ่งในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
คณะกรรมการบริ ษทั มีการแต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั ที่มีความรู ้ และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุ นการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
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หลักทรัพย์ หลักการกากับดู แลกิจการที่ดี และกฎระเบียบอื่นใด โดยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทา
และเก็บรักษาเอกสารสาคัญของบริ ษทั อาทิเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี ของบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น รายงานการประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
และจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการให้
คาแนะนาแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุ มคณะกรรมการ
และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุ มดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
9.3

คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษ ทั ให้ค วามส าคัญ ในการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี และได้ม ี ม ติ ใ ห้แ ต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุ ด ย่อยขึ้นรวมทั้งสิ้ น 4 คณะ เพื่อช่วยปฏิบตั ิงานในการติดตามและกากับดูแลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ประกอบด้วย
9.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริ ษทั
จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.

รายชื่ อ
ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
นางปราณี ภาษีผล
นายธีรพล โชติชนาภิบาล

ตาเเหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

และมี นางปิ ยนุช เฟื่ องพานิชเจริ ญ ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์พิเศษหิ รัญ รดีศรี และนางปราณี ภาษีผล เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้ดา้ นบัญชีและ
มีประสบการณ์ อย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถื อของงบการเงิ นของบริ ษทั และเป็ น
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต (คุ ณวุฒิทางการศึกษา การอบรม และประสบการณ์ ทางานของกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดและอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั และมี
คุ ณสมบัติของการเป็ นกรรมการอิ สระตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดอย่างน้อย 3 คน กรรมการ
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ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้ดา้ นบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีเลขานุการ 1 คน ซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.2 สอบทานให้บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างและพิจารณาความดี ความชอบของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
2.4 พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบ
บัญชี และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หาร
เข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่ าวสมเหตุ สมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
2.6 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
2.7 สอบทานให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2.8 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
2.9 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
รายงานดัง กล่ าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมู ลอย่า งน้อย
ดังต่อไปนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จ านวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน
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7. ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
8. รายการอื่ นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2.10 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2.11 ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมี ขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการ
กระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมี ผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการของบริ ษ ทั เพื่ อ ดาเนิ นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตาม
วรรคหนึ่ ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่า มี ร ายการหรื อ การกระท าตามวรรคหนึ่ ง ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.12 ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี พบพฤติการณ์ อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ่ งรับผิดชอบ
ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้กระทาความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับพฤติ ก ารณ์
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ทราบและเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชกั ช้า และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีถึงพฤติการณ์อนั ควร
สงสัยที่ตอ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์น้ นั ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2.13 สอบทานกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรี ยนของบริ ษทั
2.14 ทบทวนกฎบัตรและประเมินตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 สามารถเชิ ญกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่ วย หรื อพนักงานของบริ ษ ทั หารื อหรื อตอบค าถาม
คณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 สามารถขอคาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั หรื ออาจจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกได้
หากมีความจาเป็ น
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4. วาระการดารงตาแหน่ง
4.1 ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี และให้อยูใ่ นตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่
คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
4.2 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุด หรื อคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่
กระทาด้วยความประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
4.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ทาเป็ นหนังสื อยื่นต่อประธานกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
4.4 ในกรณี กรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถูกพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง ให้
บริ ษ ทั แจ้ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทันที กรรมการตรวจสอบที่ ล าออกหรื อถู ก ถอดถอนสามารถชี้ แจงถึ ง สาเหตุ
ดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้
4.5 ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบที่พน้ จาก
ตาแหน่งต้องอยูร่ ักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนิ นงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุ ดใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่
4.6 ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวที่ ออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จานวนครบตามกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลื ออยู่
ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
5. การประชุม และองค์ประชุม
5.1 ให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง
5.2 ในการเรี ยกประชุ ม กรรมการตรวจสอบ ให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบหรื อเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคาสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 7
วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมเร็ วกว่า
นั้นก็ได้
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5.3 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมในเรื่ องต่างๆ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่
5.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการตรวจสอบทั้ง หมดที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั แต่ง ตั้งจึ งจะเป็ นองค์ป ระชุ ม ในกรณี ที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่ งมาประชุมเลือก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
5.5 การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื่ องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุ มสม่ าเสมอ โดยได้รายงานผลการดาเนิ นงานเป็ นระยะ และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่ องความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และค่าตอบแทนของปี 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง และมีการประชุ มร่ วมกับผูต้ รวจสอบ
บัญชีภายนอกทุกไตรมาส สาหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่ อ
1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
2. นางปราณี ภาษีผล
3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล

ตาเเหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุ ม(ครั้ง)
15/15
13/14
15/15

9.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาลจัดตั้งขึ้ นเมื่ อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.

รายชื่ อ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง
สุ ชาดา กีระนันทน์
ศาสตราจารย์พิ เ ศษ ดร.กิ ต ติ พ งษ์
กิตยารักษ์
นางวรางค์ ไชยวรรณ

ตาเเหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

และมี นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์ กุล รองประธานฝ่ ายสานักงานเลขานุการบริ ษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยมีจานวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็ นส่ วนใหญ่ มีประธานเป็ นกรรมการอิสระ
และมีเลขานุการหนึ่งคนซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
1.2 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีความรู ้เรื่ องบรรษัทภิบาล มีความเป็ น
กลางในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลผูท้ ี่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ทดแทน
กรรมการที่ หมดวาระหรื อกรณี อื่นๆ รวมถึ งติ ดตามการเปลี่ ย นแปลงของผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่า ง
สม่าเสมอเพื่อนามาปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน และต้องสามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ และแสดง
ความคิดเห็นรวมทั้งรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
2. วาระการดารงตาแหน่งและค่าตอบแทน
2.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาลมีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี
และอยูใ่ นตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น กรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควร
2.2 ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการ
แทนเพื่อให้มีจานวนครบตามกาหนด โดยบุคคลดังกล่าวอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการ
ที่ตนแทน
2.3 ค่ า ตอบแทนกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และบรรษัท ภิ บ าล ให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3.1 กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2 ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้ อ มเสนอแนะแนวทางในการปฏิ บ ัติ ง านตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ทนั สมัยอย่างสม่าเสมอ
3.3 พิจารณานโยบายและแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
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3.4 พิจารณาโครงสร้ าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กากับดู แลการ
สรรหาผูม้ ี คุณสมบัติเหมาะสมที่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั และกรรมการที่ มาจากบุ คคลภายนอกของ
บริ ษทั ย่อย
3.5 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการอิสระ โดยความเป็ นอิสระอย่างน้อยต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
3.6 พิจารณากลัน่ กรองผูท้ ี่ เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม และให้
ความเห็นชอบแผนในการสื บทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
3.7 พิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มลง
มา 1 ระดับ (C Level)
3.8 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ด
ย่อยต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง และรายงานผลประเมินให้กบั คณะกรรมการทราบ
3.9 เสนอหลั ก เกณฑ์ แ ละรู ปแบบในการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ ค ณะกรรมการ ตลอดจน
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
3.10 เสนอหลักเกณฑ์และรู ปแบบในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่ม และกลัน่ กรองก่ อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ และอาจให้คาปรึ กษาแก่ ประธานเจ้า หน้าที่
บริ หารกลุ่มในเรื่ องหลักเกณฑ์ รู ปแบบ และการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารกลุ่มลงมา 1 ระดับ (C Level)
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายการประชุม และองค์ประชุม
4.1 ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลไม่นอ้ ยกว่าปี
ละ 2 ครั้ง
4.2 ในการเรี ยกประชุ ม ให้ประธานหรื อเลขานุ การคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลแจ้งไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนจะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
4.3 ในการประชุ มต้องมีกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมาประชุ มไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งจึงจะเป็ นองค์ประชุม
4.4 มติที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งเสี ยงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขาด กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อง
นั้นๆ
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5. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ
รายงานผลการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6. ที่ปรึ กษา
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ภายใต้ข อบเขตอานาจหน้าที่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลอาจขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พอื่นๆ หากเห็ นว่ามีความ
จาเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุ มทั้งหมด 3 ครั้ง
และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั สาหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่ อ

ตาเเหน่ ง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
คุณหญิงสุ ชาดา กีระนันทน์

1.

ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
กิตยารักษ์
และบรรษัทภิบาล
นางวรางค์ ไชยวรรณ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

2.
3.

การเข้ าร่ วมประชุ ม
(ครั้ง)
3/3

2/3
3/3

หมายเหตุ: ก่ อนมีการรวมคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา กับคณะกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทน เป็ น 1 คณะ ในปี
2562 มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3 ครั้ ง และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน 2 ครั้ ง

9.3.3 คณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุ น จัด ตั้ง ขึ้ นเมื่ อวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระและ
กรรมการบริ หาร จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่ อ
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ *

ตาเเหน่ ง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน

และมี นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์ กลุ รองประธานฝ่ ายสานักงานเลขานุการบริ ษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน
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หมายเหตุ: * นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ดารงตาแหน่ งกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการจากคณะกรรมการบริ หารอย่างน้อย 2 คน และ
กรรมการของบริ ษทั อย่างน้อย 2 คน และรวมแล้วไม่เกิน 6 คน และมีเลขานุ การหนึ่ งคนซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการการลงทุน
1.2 คณะกรรมการการลงทุนเลือกกรรมการการลงทุนคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธาน
1.3 คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการการลงทุ น โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. วาระการดารงตาแหน่งและค่าตอบแทน
2.1 ประธาน และกรรมการการลงทุนมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี อยูใ่ นตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
2.2 กรรมการการลงทุนคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ทาเป็ นหนังสื อยื่นต่อประธานกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
2.3 ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการการลงทุนว่างลง เพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวที่ ออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการการลงทุน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการ
การลงทุนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการการลงทุนที่ตนแทน
2.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการลงทุน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน
3.1 พิจารณากลัน่ กรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริ หารเสนอเพื่อให้โครงการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายตามแผนการลงทุนโดยคานึงถึงผลตอบแทนที่คุม้ ค่าต่อ
การลงทุน และปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริ หารจัดการให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาสอบ
ทานความเสี่ ยงและมาตรการป้ องกันและแก้ไขเกี่ ยวกับการลงทุ น และการเงิ น รวมทั้งความเสี่ ยงในเรื่ องที่
เกี่ยวข้อง
3.2 พิจารณากลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และ
ผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มการเจริ ญเติบโตแก่บริ ษทั
3.3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุ มตั ิให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อรับทราบ
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3.4 ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบ
3.5 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งองค์ ก รของบริ ษัท เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
3.6 พิจารณาเรื่ องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และตามที่กาหนดในระเบียบ
ของบริ ษทั
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และกรรมการการลงทุนจะต้องเข้าร่ วมประชุมอย่างสม่าเสมอ
4.2 ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการการลงทุ น ให้ประธานคณะกรรมการลงทุ นหรื อเลขานุ ก าร
คณะกรรมการการลงทุน แจ้งไปยังคณะกรรมการการลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณี เร่ งด่วน
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
4.3 ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมในการประชุ มอย่างน้อยกึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการการลงทุนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
4.4 มติที่ประชุ มให้ถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่มาประชุ มครบองค์ประชุม โดยกรรมการการ
ลงทุน 1 คน มีสิทธิออกเสี ยง 1 เสี ยง ในกรณี ที่มีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขาด ทั้งนี้ กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ
เกี่ยวกับเรื่ องนั้น
5. การรายงาน
คณะกรรมการการลงทุ นรั บ ผิดชอบต่ อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานผลการดาเนิ นงานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6. ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการการลงทุนสามารถขอรับคาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั
ในปี 2562 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุ มทั้งหมด 5 ครั้ง และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
สาหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุ ปได้ดงั นี้
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รายชื่ อ
1.
2.
3.
4.

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ *

ตาเเหน่ ง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน

การเข้ าร่ วมประชุ ม
(ครั้ง)
5/5
5/5
4/5
-

หมายเหตุ: * นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ดารงตาแหน่ งกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

9.3.4 คณะกรรมการบริหาร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 8/2558 เมื่ อ วัน ที่ 21 ธั น วาคม 2558 มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริ หาร โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการ 4
ท่าน ดังนี้
รายชื่ อ
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

1.
2.
3.
4.

ตาเเหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
สมาชิกกรรมการบริ หาร

และมี นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์ กลุ รองประธานฝ่ ายสานักเลขานุการบริ ษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งของบริ ษทั จานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

อานาจและหน้าที่ของประธานกรรมการบริ หาร
กากับดูแลการทางานของคณะกรรมการบริ หาร
ให้คาแนะนาฝ่ ายจัดการในการดาเนินธุ รกิจ
กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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3. หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
3.1 พิจารณาวิสัยทัศน์ ภารกิ จ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิ จ การลงทุ น และงบประมาณ
ประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
3.2 อนุมตั ิการลงทุน แผนกาลังคน การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือน ภายใต้งบประมาณประจาปี ที่
คณะกรรมการอนุมตั ิ
3.3 พิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
3.4 อนุ มตั ิแต่งตั้ง ปลด และกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่มลงมา 1 ระดับ
3.5 อนุมตั ิโครงสร้างและการบริ หารระดับคณะบริ หารลงมา
3.6 อนุมตั ิโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานและผูบ้ ริ หาร
3.7 ก ากับ ดู แลการดาเนิ นงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุท ธ์ และเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และไม่เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
3.8 อนุมตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ในวงเงินที่เกินกว่าอานาจอนุ มตั ิ
ของประธานเจ้า หน้าที่ บ ริ หารกลุ่ มของกลุ่ มบริ ษทั แต่ไม่เกิ น 30 ล้านบาท ต่อการพิจารณาในหนึ่ ง รอบการ
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ต้องปฏิ บตั ิ ตามประกาศและข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3.9 อนุ มตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่เกินกว่างบประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ 30 ล้านบาท แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบ
การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ต้องปฏิบตั ิตามประกาศและข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3.10 อนุมตั ิการเช่าและการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่ไม่เป็ นการดาเนิ นงานโดยปกติ โดยมีระยะเวลาไม่
เกิน 3 ปี
3.11 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. วาระการดารงตาแหน่ง
4.1 กรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. พ้นจากตาแหน่งกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
2. ลาออก
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
4.2 ในกรณี ที่ ตาแหน่ ง กรรมการบริ หารว่า งลง ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั เลื อกผูซ้ ่ ึ ง มี คุ ณ สมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการบริ หารแทน
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ดย่ อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ใช้แบบประเมินที่จดั ทาขึ้นตามแนวทางของ
ตลาดหลัก ทรั พย์ฯ โดยนามาปรั บ ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้ า งของคณะกรรมการ ซึ่ ง ผลการ
ประเมิ นจะเป็ นส่ วนส าคัญ ในการพัฒ นาการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ และการด าเนิ นงานเกี่ ย วกับ คณะกรรมการให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็ น 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมและการทาหน้าที่ของกรรมการ
4) การทาหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่ องหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่
0-4 เพียง 1 ช่อง ในแบบประเมิน โดยให้มีความหมาย ดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดีเยีย่ ม
จากนั้นนาคะแนนที่ได้ท้ งั หมดมาประเมินผล โดยคิดเป็ นร้ อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่ งกาหนดเป็ นเกณฑ์
ดังนี้
เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยีย่ ม
เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 80 = ดีมาก
เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 70 = ดี
เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 60 = พอใช้
ต่ากว่าร้อยละ 60 = ควรปรับปรุ ง
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ขั้นตอน
เลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งแบบประเมินผลการปฏิ บตั ิงานให้กรรมการบริ ษทั ทุกคนประเมินตนเองใน
เดื อนธันวาคม ภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมิ นผลงานเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว จะนาส่ งแบบประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิงานกลับมายังเลขานุ การบริ ษทั เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิ น และรายงานสรุ ปผลต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อกาหนดมาตรการในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคล โดยสามารถสรุ ปผลการประเมินใน
ภาพรวมดังนี้
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล โดยรวมใน
ปี 2562 อยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุ ดย่ อย
หลักเกณฑ์
บริ ษ ัทได้จ ัดท าแบบประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการชุ ดย่อยโดยน าแนวทางจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้ างของคณะกรรมการชุ ดย่อยซึ่ งผลการประเมิ นจะ
เป็ นส่ ว นส าคัญ ในการพัฒ นาการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ แ ละการด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้นต่อไป
ขั้นตอน
เลขานุ การคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละชุ ดจะจัดส่ งแบบประเมินให้สมาชิ กคณะกรรมการชุ ดย่อยทุกคน
ประเมิ น ตนเองทุ ก สิ้ น ปี ภายหลัง ที่ ก รรมการแต่ ล ะคนประเมิ น ผลงานเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว จะน าส่ ง แบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานกลับมายังเลขานุ การคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และ
รายงานสรุ ปผลต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อกาหนดมาตรการในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
ในปี 2562 ได้ก าหนดให้มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง านของคณะกรรมการชุ ดย่อยแบบรายคณะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะโดยรวมในปี
2562 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ ง ความส าคัญต่ อการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ข องกรรมการ จึ งได้กาหนดแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่
สามารถรับทราบความคาดหวังที่บริ ษทั มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุ รกิจของ
บริ ษทั และแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ตลอดจนสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จ และการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั รวมถึ งการเข้าเยี่ยมชมหน่ วยงานธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่กรรมการบริ ษทั และปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทนั ที โดยมีการดาเนินการดังนี้
 ประสานงานในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั แก่กรรมการใหม่
 ส่ งมอบ “คู่มือสาหรับกรรมการ” ให้กบั กรรมการใหม่ ซึ่ งเป็ นเอกสารเกี่ ยวกับข้อมูลบริ ษทั และ
กฎหมายสาคัญที่เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อบังคับบริ ษทั วัตถุประสงค์ของบริ ษทั หนังสื อรับรองของบริ ษทั
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คู่มือกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบียน จรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ คู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายบริ ษทั ด้านอื่นๆ
 จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั โดยมีการนาเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ได้แก่
ประวัติบริ ษทั วิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ โครงสร้ างการบริ หารงาน ข้อมู ลการดาเนิ นงาน และกิ จกรรมของ
บริ ษทั
การพัฒนาและการส่ งเสริมความรู้ ให้ กบั คณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั ศึ กษาและอบรมเพิ่มเติ มเพื่ อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้า ใจใน
บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั ในการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งในปี 2562 มีกรรมการเข้าอบรมสัมมนาดูงานต่างๆ ดังนี้
กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ
รดีศรี

หลักสู ตร
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(TFRSs)
- สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ
และองค์ความรู ้ใหม่ๆ
- สัมมนาด้านตลาดทุน

นางปราณี ภาษีผล

- IT Governance and Cyber Resilience
Program
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สถาบัน
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงาน ก.ล.ต.
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

แบบ 56-1

กรรมการ

หลักสู ตร
สถาบัน
- Legal & Tax I IHQ, ITC & ROH
- Omega Worldclass
Outbound Investment
- Chairman Forum 2019 “Successful
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
corporate culture change : from policy
บริ ษทั ไทย
to practice”
- Board that Make a Difference
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

9.4

การสรรหาและแต่ งตั้งผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ แต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่ งมีหน้าที่กลัน่ กรองสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นงานของบริ ษ ทั เข้าใจในธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารกลุ่ม
1. กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ การลงทุน และงบประมาณประจาปี
ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
2. ควบคุ มดู แลบริ หารกิ จการให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้โดยสามารถเพิ่ม Shareholders value ทาให้กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ สู งขึ้น
3. ควบคุ ม ดู แลบริ หารจัดการงานของกลุ่ ม บริ ษ ทั ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบัง คับ นโยบาย
ระเบี ย บ ข้อ ก าหนด ค าสั่ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และ/หรื อ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ตลอดจนติดตามการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของ
ผลการดาเนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
4. กาหนดนโยบายการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริ ษทั และสนับสนุนการดาเนิ นงานในทุก
หน่วยงานของกลุ่มบริ ษทั เพื่อให้สามารถพัฒนา และใช้ศกั ยภาพที่มีอยูไ่ ด้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
5. อนุมตั ิเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง พนักงานระดับบริ หาร
6. สร้างวิสัยทัศน์ของการเป็ นผูน้ าให้ฝ่ายบริ หารทุกระดับ
7. ให้คาแนะนาและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดาเนิ นธุ รกิจให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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8. จัดให้มีระบบการควบคุ มภายใน การประเมินความเสี่ ยงทางการเงิน และการลงทุนในโครงการ
ต่ า งๆ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง โดยก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง ติ ด ตามและ
ประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9. อนุ มตั ิการจ่ายเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ในวงเงินไม่เกิ น 10 ล้านบาท ต่อ
การพิ จารณาใน 1 รอบการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ทั้ง นี้ ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามประกาศและข้อก าหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. อนุมตั ิการจ่ายเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่เกินกว่างบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินที่ได้รับ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ 10 ล้านบาท แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการ
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ต้องปฏิ บตั ิ ตามประกาศและข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
11. บริ หารจัดการด้านการเงิ นและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริ ษทั เพื่อให้เกิ ดประโยชน์และมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารกลุ่ม
คณะกรรมการได้จ ัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลงานประจ าปี ของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม ซึ่ งเป็ น
ผู ้บ ริ หารสู ง สุ ด ขององค์ ก ร อย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ ง โดยใช้ ห ลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานซึ่ งอนุ ม ัติ โ ดย
คณะกรรมการของบริ ษทั
แผนการสื บทอดตาแหน่ งผู้บริหาร
เพื่ อให้ม นั่ ใจว่า บริ ษ ทั มี ผูบ้ ริ หารที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถเพี ย งพอ และสามารถสื บ ทอดตาแหน่ ง
ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง สุ ดขององค์ก รได้ คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา พิ จารณา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจัดทาแผนการสื บทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม โดยฝ่ ายทรัพยากร
มนุ ษ ย์ท าหน้า ที่ ป ระสานงานกับ คณะกรรมการสรรหา พิ จารณาค่ า ตอบแทน และบรรษัท ภิ บ าลเพื่ อพัฒนา
ศักยภาพของผูบ้ ริ หาร ตามความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่งงาน ผ่านการอบรมหลักสู ตร
ต่างๆ ทั้งภายใน (Internal Training Program) และภายนอกบริ ษทั (External Training Program) สาหรับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมที่จะสามารถสื บทอดตาแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารกลุ่มได้หากตาแหน่งดังกล่าวว่างลง
การแต่ งตั้งเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุ นและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดาเนิน
ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ และหลัก ธรรมาภิ บ าล
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คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ในการท าหน้า ที่ เป็ นเลขานุ ก ารบริ ษ ทั รวมทั้ง ได้ก าหนดหน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบของเลขานุ ก ารบริ ษ ัท
(รายละเอียดเปิ ดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย “เลขานุการบริ ษทั ”)
9.5

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีการดาเนิ นธุ รกิจผ่านบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือ
หุ ้น) ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกากับดู แลการดาเนิ นงานที่ทาให้สามารถควบคุม ดูแลจัดการ และ
รับผิดชอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม เพื่อดู แลรักษาผลประโยชน์ในเงิ นลงทุนของบริ ษทั
ดังนี้
 ส่ งตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
หากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทารายการใดๆ บริ ษทั ต้องดูแลรับผิดชอบด้วย ดังนั้น บริ ษทั จึงส่ งตัวแทน
กรรมการของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยเพื่อควบคุมดูแลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษ ัท ทั้ง ในเรื่ อ งการด าเนิ น งาน รวมถึ ง การต้อ งเสนองบประมาณต่ า งๆ ของบริ ษ ัท ย่ อ ยเข้า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั รับทราบ หรื ออนุ มตั ิตามแต่กรณี และก่อนที่กรรมการตัวแทนจะไปลง
มติ หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
นอกจากนี้ ต้องดู แลรายการเกี่ ยวโยงหรื อการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่เข้าเกณฑ์ของตลาด
หลักทรั พย์ฯ หรื อรายการที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและมติ ค ณะกรรมการบริ ษทั กรรมการตัวแทนดัง กล่ า ว
จะต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งบริ ษทั และกากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดาเนินการให้ถูกต้องตามเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. หรื อรายการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริ ษทั
ด้วย
ทั้งนี้ การส่ งตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการจะเป็ นไปตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นและต้องได้รับ มติ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
 กากับดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการต่างๆ ของบริ ษทั ย่อย
1. การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและหน้าที่ในการสอบทานให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายงานทางการเงินที่จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และเป็ นที่เชื่ อถือได้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั
2. การทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง
การทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง บริ ษทั ย่อยต้องให้บริ ษทั อนุ มตั ิรายการดังกล่าวและปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะทาการสอบทานราคา
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หรื ออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และผูต้ รวจสอบภายในว่าเป็ นราคาที่สมเหตุสมผลและมี
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
3. การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับผูเ้ กี่ยวข้อง ที่เป็ นรายการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
4. การทารายการสาคัญอื่น
การทารายการสาคัญอื่ น บริ ษทั ย่อยจะปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรื อเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. และมีการขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
 กาหนดระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ย่อย
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบของทางการ สาหรับการตรวจสอบบริ ษทั ย่อย ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ทาการตรวจสอบปี ละ 1
ครั้ง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงินเป็ นหลัก รวมถึงการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามความเหมาะสม และ
มีการติดตามดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยว่าสามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อันเกิ ด
จากการที่ผบู ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจอย่างเพียงพอ
 กลไกอื่นๆ
กลไกอื่นๆในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย เช่น การอนุ มตั ิการเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั ย่อยต้องได้รับ
มติอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และผ่านการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการและที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ย่อย และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ข้อตกลงระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุ น้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
- ไม่มี 9.6

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
ในการประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2561 ซึ่ งประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 19 มกราคม 2561
คณะกรรมการได้อนุมตั ินโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ซึ่ งใช้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่ม
บริ ษทั โฆษกผูร้ ับมอบอานาจ และบุคคลอื่นทุกคนในกลุ่มบริ ษทั โดยมีหลักการสาคัญคือ
1. ข้อมูลสารสนเทศที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูก ต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันการณ์ โดยปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน (บจ/ป 11-00 ข้อบังคับ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการ
ปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน)
2. ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งรวมถึ งผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูท้ ี่มีความสนใจอื่นๆ มี
สิ ทธิ ที่เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ ของบริ ษทั
3. ข้อมูลสารสนเทศใดที่จะมีผลต่อราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อที่ถือได้วา่ สาคัญต่อผูล้ งทุน
ในการตัดสิ นใจลงทุน (“ข้อมูลสาคัญ”) หรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั จะดาเนิ นการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะโดยทันทีผา่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ
 ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับทางธุ รกิ จ หรื อข้อมูลที่หากเปิ ดเผยแล้วอาจทาให้เสี ยประโยชน์
และความสามารถในการแข่งขัน หรื อข้อมูลที่ยงั ไม่มีผลสรุ ป หรื ออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่ งมีความไม่แน่ นอน
และต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดคะเนเกิ นจริ ง หรื อในเชิ งส่ งเสริ มที่เกิ นความจาเป็ นโดยไม่มี
เหตุผลสนับสนุ น โดยควรละเว้นการใช้ถอ้ ยคา หรื อรู ปแบบที่ไม่เหมาะสม หรื อที่อาจทาให้เข้าใจผิดต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั
 ห้ า มเปิ ดเผยข้อ มู ล สารสนเทศส าคัญ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน (Material Non-public
Information) ให้แก่ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่ไม่ได้รับอนุ ญาต กลุ่มบุคคล หรื อบุคคลอื่นใด (รวมถึงนัก ลงทุน
นักวิเคราะห์ สื่ อมวลชน) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ยกเว้น กรณี ที่เป็ นการเปิ ดเผย
ข้อมูลตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่กากับดูแลบริ ษทั หรื อใน
กรณี ที่มีความจาเป็ นทางธุ รกิ จซึ่ งทาให้บริ ษทั จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระกันการ
จาหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ สถาบันการเงิ น ที่ ป รึ ก ษาการเงิ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย หรื อที่ ปรึ ก ษาอื่ นๆ ซึ่ งบริ ษ ทั จะ
ดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาความลับไว้ โดยการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดหรื อกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงาน
ต่างๆ ที่กากับดูแล
ช่วงระยะเวลางดให้ขอ้ มูล (Quiet Period)
บริ ษ ัท ก าหนดให้ มี ร ะยะเวลางดให้ ข ้อ มู ล (Quiet Period) เป็ นเวลา 30 วัน ก่ อ นวัน ประกาศผลการ
ดาเนิ นงาน จนถึงวันที่ประกาศผลการดาเนิ นงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการให้
ข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่ งอาจจะนาไปสู่ การใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Information) หรื อการสร้างราคาหลักทรัพย์
(Stock Price Manipulation) ทั้งนี้ในระหว่างช่วงเวลา Quiet Period บริ ษทั งดการตอบคาถามใดๆ เกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานที่กาลังจะประกาศ และงดให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดาเนินงาน ตลอดจนไม่สามารถรับนัด
การประชุ มหรื อตอบคาถามทางโทรศัพท์กบั นักวิเคราะห์ นักลงทุน หรื อสื่ อมวลชนได้ ยกเว้นกรณี การเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งตามที่ได้เคยเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
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ทั้งนี้ ให้บริ ษทั ประกาศระยะเวลางดให้ขอ้ มูลของปี ปั จจุบนั ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใต้หัวข้อปฏิทิน
นักลงทุน (IR Calendar)
ในปี 2562 บริ ษทั ไม่ได้รับข้อร้ องเรี ยนใดๆ เกี่ ยวกับการกระทาความผิดของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในในทางมิชอบ
ทั้ง นี้ ในการประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ทั ครั้ งที่ 1/2563 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวันที่ 31 มกราคม 2563
คณะกรรมการได้อนุมตั ินโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ตามนโยบายการกากับดู แลกิ จการ จะมี
การทบทวนนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง ซึ่ งใช้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั โฆษกผูร้ ับมอบ
อานาจ และบุคคลอื่นทุกคนในกลุ่มบริ ษทั
การรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
บริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารที่อยู่สี่อนั ดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม รวมทั้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มเองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ได้มีการจัดทารายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของกรรมการและผูบ้ ริ หารประจาปี
เพื่อนาส่ งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ในเดือนกุมภาพันธ์เป็ นประจาทุกปี
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มนั่ ใจว่า การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั สามารถบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ การดาเนิ นงานมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่ อถือ และการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระเพื่อ
สอบทานให้ม นั่ ใจว่า การปฏิ บ ัติง านของผูบ้ ริ หารและพนัก งานเป็ นไปตามนโยบาย มาตรฐานระเบี ย บวิ ธี
ปฏิบตั ิงาน ข้อกาหนด และกฎหมาย รวมทั้งประเมินความเพียงพอและความมีประสิ ทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในและความเสี่ ยงต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่ งจะทาเป็ นประจาทุกปี โดยประเมินใน 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร
ส่ วนที่ 2 การประเมินความเสี่ ยง
ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม
และมีคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็น
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ส าหรั บ ตาแหน่ ง หัวหน้า งานตรวจสอบภายในได้รับ การแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
พิ จารณาจากบุ ค คลที่ มี คุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ใ นการประเมิ นระบบการควบคุ มภายใน
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน และเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ไขได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ของฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั คือ นางปิ ยนุช เฟื่ องพานิชเจริ ญ ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงถือเป็ นกลไกสาคัญและเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานที่จะทาให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ ช่วยลดความสู ญเสี ยและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยัง
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้ครอบคลุ มทัว่ ทั้ง
องค์กร โดยเห็ นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ขึ้ น ซึ่ งมี ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารกลุ่มเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และมีกรรมการซึ่ งประกอบไปด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของบริ ษทั หัวหน้าหน่วยธุ รกิ จ และตัวแทนจากแต่ละฝ่ ายในองค์กร เพื่อเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
ในการดาเนินงานด้านบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร อันมีบทบาทหลักดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้คาแนะนาด้านบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
ภายใต้ ก รอบการบริ หารความเสี่ ยงตามหลั ก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission)
2. กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงหลักที่มีผลต่อการดาเนิ นธุ รกิจ ไม่วา่ จะเป็ นความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน (Operation Risks) ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risks) และ
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) รวมถึงการระบุปัจจัยเสี่ ยง ตัวชี้วดั การติดตามและ
ควบคุมดูแลความเสี่ ยงดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. ทบทวน พิจารณา และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง แนวทางการปฏิบตั ิ ทิศทางและ
นโยบาย ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมหรื อข้อกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงไป
4. ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารสื่ อสารพู ดคุ ย ในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ย งอย่า งเปิ ดกว้างและต่ อเนื่ องให้กบั
ผูบ้ ริ หารและพนักงานขององค์กร
และเพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรเป็ นไปอย่างทัว่ ถึ งและมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงได้จดั ตั้งคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแยกตามสายธุ รกิจของบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องรายงานความคืบหน้าในการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษ ัท มี น โยบายในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เปิ ดกว้า ง โปร่ ง ใส และเป็ นธรรม
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ห้าม
กระทาการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ได้แก่ ประกอบธุ รกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั การ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรื อบุคคล/นิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั การมีกิจกรรมหรื อกระทาการใดๆ อันอาจทาให้บริ ษทั เสี ยผลประโยชน์ หรื อได้รับประโยชน์นอ้ ยกว่าที่
ควร การแบ่งผลประโยชน์จากบริ ษทั รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่ วนตัวของบริ ษทั การใช้ขอ้ มูล
ของบริ ษทั หาผลประโยชน์ และการถือหุ น้ ในกิจการคู่แข่งของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรื อหน่ วยงานกากับดูแลกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องทา
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษทั
อนุ มตั ิ ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เปรี ยบเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก และคานึ งถึงประโยชน์
สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท ฯ โดยผู ท้ ี่ มี ส่ ว นได้เ สี ย จะต้อ งไม่ มี ส่ ว นในการพิ จ ารณารายการที่ ต นมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ ไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไปตามหลัก การที่
คณะกรรมการบริ ษ ทั อนุ มตั ิ ซึ่ ง อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่า นการสอบทานและให้
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้น
 การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
มี ก ารรายงานครั้ ง แรกภายใน 30 วัน นับ จากวัน เข้า ดารงตาแหน่ ง ในบริ ษ ทั และรายงานข้อ มู ล ณ
วัน ที่ 31 ธันวาคม ของทุ กปี สาหรั บกรณี ที่ระหว่างปี กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารรวมถึ งบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้อง
จาเป็ นต้องเข้าทาธุ รกรรมใดๆ กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม กรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ แจ้งให้บริ ษทั รั บทราบโดยไม่ชกั ช้า โดยระบุ ขอ้ เท็จจริ งเกี่ ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่ อของ
คู่สัญญา และส่ วนได้เสี ยของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในสัญญา
 การรายงานการมีส่วนได้เสี ย
กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษ ทั มี หน้า ที่ รายงานการมี ส่ วนได้เสี ยของตนเองและของบุ ค คลที่ มี ความ
เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและ
วิธีการตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ซึ่ งเลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่ งสาเนารายงาน
การมีส่วนได้เสี ยให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

183

แบบ 56-1

9.7

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2562 บริ ษทั ชาระค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
1. ค่ า ตอบแทนผู ต้ รวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อ ยในประเทศ คื อ บ. เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบัญชี คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 6.42 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
- R.G. Manabat & Co. (บริ ษทั สมาชิกในเครื อข่ายของ เคพีเอ็มจี) ที่ Makati City, Philippines คิด
เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 1.23 ล้านเปโซ
- KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 19,025 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of China
คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 295,500 หยวน
 ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
- ค่าที่ปรึ กษาด้านภาษี ซึ่ ง KPMG, Male, Republic of Maldives ได้ให้บริ การและบริ ษทั ย่อยได้
ชาระค่าบริ การจานวน 2,450 ดอลลาร์ สหรัฐฯ แล้ว ในปี 2562 และจะต้องชาระในปี ต่ อไป
อีก 1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ
9.8

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่ งเป็ นกลไกหนึ่ งที่สาคัญที่จะช่ วยให้
ทุ กกระบวนการและขั้นตอนการทางานของบริ ษทั มี ความถู กต้อง คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่าย
สานักเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงานตามข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุ มตั ิ การ
ทบทวนนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการปรั บปรุ งโครงสร้ างคณะกรรมการชุ ดย่อยของ
บริ ษทั และเป็ นปัจจุบนั
คณะกรรมการบริ ษทั มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะบริ หารงานโดยยึดหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพ และรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งบริ ษทั ได้
ดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน ส่ วนประเด็นที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิบริ ษทั จะนาไป
พิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ดังนี้
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ประเด็นที่ยงั ไม่ ได้ ปฏิบัติ
เหตุผล
ก าหนดกรรมการอิ ส ระมี ว าระการด ารง บริ ษ ัท ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ วาระการด ารงต าแหน่ ง
ตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
กรรมการอิสระในบริ ษทั ซึ่ งมีวาระต่อเนื่ องได้ไม่เกิ น 9 ปี
นับ จากวันที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการ
อิสระเป็ นครั้งแรก ทั้งนี้ หากจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไป คณะกรรมการจะพิ จ ารณาอย่า ง
สมเหตุ ส มผลถึ ง ความจ าเป็ นดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากบริ ษัท
ต้องการบุ คคลที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ซึ่ งหากพิ จารณา
ความเป็ นอิสระ ประสบการณ์ และประสิ ทธิ ภาพของการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแล้ว บริ ษทั อาจพิจารณาต่อวาระ
กรรมการอิสระที่มีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่ องกันเกิน 9 ปี
ก าหนดนโยบายองค์ ป ระชุ ม ขั้ นต่ า ณ องค์ป ระชุ ม ขั้น ต่ า ของการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท
ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุ ม เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดไว้วา่ มีกรรมการ
ว่าต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จานวนกรรมการทั้งหมด
ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ยังไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับองค์ประชุ ม
ขั้นต่ าขณะที่ คณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ประชุ ม ว่า ต้องมี
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
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10. การพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืนและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมสู่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
ด้วยตระหนักถึ งการขับ เคลื่ อนธุ รกิ จบนหลักความรั บ ผิดชอบต่ อสัง คมสู่ การพัฒนาที่ ยงั่ ยื นและ
สนับสนุ นเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ บริ ษทั จึงไม่หยุดนิ่ งที่จะพัฒนาตนเองให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเริ่ มด้วยความเสมอภาคและความยัง่ ยืนจากภายใน ควบคู่กบั การคานึ งถึง
สมดุลของชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิ งบวกและสร้างคุณค่าให้เกิ ดแก่ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
ดุสิตธานีกบั การบริหารจัดการความยัง่ ยืน
เพื่อแสดงเจตจานงค์ที่ชัดเจนในการดาเนิ นธุ รกิ จบนพื้นฐานของความยัง่ ยืน และให้การบริ หาร
จัดการความยัง่ ยืนเป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการ บริ ษทั ประกาศใช้นโยบายการ
บริ หารจัดการความยัง่ ยืน (Sustainability Policy) ฉบับ ล่ า สุ ดอย่า งเป็ นทางการตั้ง แต่ ก ลางปี 2561 โดยมี
คณะกรรมการการบริ หารจัดการความยัง่ ยืน (Sustainability Committee) ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจาก
หน่วยงานต่างๆ ร่ วมกันทาหน้าที่กาหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย นโยบาย และกรอบการบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
ติ ดตามผลการดาเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ น ตลอดจนผลัก ดันกระบวนการดาเนิ นงานให้เกิ ดการพัฒนาขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่องทัว่ ทั้งองค์กร
นโยบายการบริหารจัดการความยัง่ ยืน
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) เชื่อมัน่ ว่า การดาเนินธุ รกิจบนพื้นฐานของความยัง่ ยืนเป็ นรากฐาน
สาคัญที่จะช่ วยเสริ มสร้ างให้องค์กรเติบโตได้อย่างมัน่ คง บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) จึงมุ่งมัน่ ที่ จะ
ดาเนิ นงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิ งบวกทั้งต่อชุ มชน สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจในทุก
ประเทศที่บริ ษทั เข้าไปดาเนิ นกิจการ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรธุ รกิจที่คานึ งถึงสังคม ให้บริ การที่เป็ นเลิศเหนื อความคาดหมาย มีการ
กากับดู แลกิ จการที่ดี รวมถึ งสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในฐานะผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภค ซึ่ งความตั้งใจ
ดังกล่าวนี้จะช่วยส่ งเสริ มให้การดาเนินงานมุ่งสู่ ความยัง่ ยืนทั้งในระดับกลุ่มบริ ษทั และระดับโรงแรม
นโยบายการบริ หารจัดการความยัง่ ยืนมีแนวปฏิบตั ิที่สาคัญ ดังนี้
 ปฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องของประเทศที่ดาเนิ นกิจการ และเคารพในแนว
ปฏิบตั ิสากล รวมถึงต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
 ยึดหลักการดาเนินงานบนหลักสิ ทธิ มนุษยชน ความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก
 พัฒนาศักยภาพพนักงานและมุ่งเน้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
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 ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานที่รับผิดชอบตลอดห่ วงโซ่ คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้น
การจัดซื้ อจัดหาและการบริ โภคอย่างรับผิดชอบ และรวมถึงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 มุ่ ง เน้น การลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มอัน เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น งานผ่า นกระบวนการ
ปรับปรุ งการดาเนินงานและโครงการต่างๆ
 สร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับนโยบายการบริ หารจัดการความยัง่ ยืนและแนวทางการดาเนิ นงาน
ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของการส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ทุกคนมีส่วนสนับสนุน และปฏิบตั ิให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารจัดการความยัง่ ยืนที่กาหนด
ประเด็นทีม่ ีนัยสาคัญต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ยและการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษ ทั ทบทวนประเด็ นที่ มี นัย ส าคัญต่ อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย และการดาเนิ นธุ รกิ จ อย่า งต่ อเนื่ อง และ
นาเสนอต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านรายงานความยัง่ ยืนโดยยึดหลัก 4 ประการจากมาตรฐานการรายงานด้านความ
ยัง่ ยืนของ GRI Sustainability Reporting Standards 2018 ซึ่ งประกอบด้วย บริ บทความยัง่ ยืน (Sustainability
Context) ประเด็นที่มีนัยสาคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) การมี ส่วนร่ วมของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder Inclusiveness)
โดยในปี 2562 บริ ษทั สามารถสรุ ปประเด็นที่ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้ความสาคัญและประเด็นที่มีค วาม
เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ได้ดงั ประเด็นต่อไปนี้
 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
 การกากับดูแลกิจการ
 การพัฒนา ดูแล และรักษาพนักงาน
 การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
 การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
 การจัดซื้ อจัดหาอย่างรับผิดชอบ
 การบริ หารจัดการขยะอาหาร
 การมีส่วนร่ วมกับชุมชนและสังคม
 การบริ หารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
 การปกป้ องการรั่วไหลของข้อมูล
กระบวนการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสี ย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มมีความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริ ษทั
จึงได้เเบ่งกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายนอกและภายในออกเป็ น 6 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
1. ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
2. ลูกค้า
3. พนักงาน
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4. คู่คา้
5. หน่วยงานภาครัฐ NGO และองค์การระหว่างประเทศ และ
6. ชุมชนและสังคม
โดยรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เข้าใจถึงประเด็นสาคัญต่างๆ ได้อย่างชัดเจน รวมถึงบริ ษทั จะได้รับข้อคิดเห็นและความคาดหวังของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยมาวิเคราะห์ก่อนที่จะตอบสนองด้วยแนวทางที่สามารถบริ หารจัดการประเด็นที่มีความสาคัญทั้งต่อ
ธุ รกิจและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม
สาหรับรายละเอียดของช่องทางการมีส่วนร่ วม และตัวอย่างประเด็นและการตอบสนองต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยแสดงดังต่อไปนี้
1.

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Shareholders and Investors)
ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
 การจัดประชุ มสามัญผูถ
้ ือหุ ้นประจาปี
 การจัดประชุ ม Analyst Meeting รายไตรมาส
 การร่ วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day) รายไตรมาส
 การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรายไตรมาส
 วารสารของบริ ษท
ั Dusit Pulse
 เว็บไซต์ของบริ ษท
ั
ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง
 การขยายและการเติบโตทางธุ รกิจ
 ปั จ จัย ภายนอกที่ ก ระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น ภาพรวมของการท่ อ งเที่ ย วทั้ง ในและ
ต่างประเทศ ค่าเงิ นบาทที่ แข็งค่าขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อง การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างของจานวน
ประชากร และการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
 การบริ หารความเสี่ ยงอย่างรัดกุมและรอบคอบ
ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง
 การบริ หารจัดการองค์กรภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
 การดาเนิ นธุ รกิจตามแผนกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว ปี 2559 – 2568
 การประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างรอบคอบและรัดกุม
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2.

ลูกค้ า (Guests)
ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
 เว็บไซต์ของบริ ษท
ั
 สื่ อสังคมออนไลน์
ั ลูกค้าขณะให้บริ การ
 การปฏิสัมพันธ์กบ
 การเข้าพบปะเยีย
่ มชม/ ประชุม
 ช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยน
 แบบสอบถามหลังการเข้าใช้บริ การ
ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง
 การบริ การที่มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน
 ความพร้อมและความรวดเร็ วต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 การช่วยแก้ บรรเทา และเยียวยา ในกรณี ที่ลูกค้ามีปัญหาเกิ ดขึ้น
 การรักษาข้อมูลและความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า
ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง
 ฝึ กอบรมพนักงานเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริ การ
 ส่ งมอบบริ การที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 ดาเนิ นการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพของบริ การ
 สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าและตอบคาถามผ่านช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
ต่างๆ เป็ นประจา
 สื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ และพัฒนาปรับปรุ งเว็บไซต์ของบริ ษท
ั อย่างต่อเนื่ อง
 ทบทวนโปรแกรมการส่ งเสริ มการขายและราคาขายอย่างสม่าเสมอ
 พัฒนาและปรับปรุ งระบบอยูเ่ สมอเพื่อป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูลของลูกค้า

3.

พนักงาน (Employees)
ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
 อีเมล การประชุ ม CEO Townhall
 เว็บไซต์ของบริ ษท
ั
 การจัดปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรมและกิจกรรมต่างๆ
 ช่องทางการรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 การสารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรประจาปี
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี

ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง
 ทิศทางธุ รกิจ นโยบาย แนวทางปฏิบต
ัิ
 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 การเติบโตภายในสายอาชี พ
 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง
 กาหนดนโยบายและวิธีปฏิบต
ั ิของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
 ส ารวจความพึง พอใจของพนักงานและประเมิ น ผลงานประจ าปี เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และยกระดับ
ความผูกพันในองค์กร
 ส่ งเสริ มความก้าวหน้าในเส้นทางอาชี พสาหรับพนักงาน
 จัดหลักสู ตรฝึ กอบรมที่สอดคล้องกับพนักงานในสายงานและในระดับต่างๆ
4.

คู่ค้า (Suppliers)
ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
 เว็บไซต์ของบริ ษท
ั
 อีเมล
 โทรศัพท์
 การเข้าพบปะ/ ประชุ ม/ เยีย
่ มพื้นที่
ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง
 ปฏิบต
ั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม
 กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างที่โปร่ งใส
 การปฏิบต
ั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่ งครัด
ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง
 มีหลักการคัดเลือกคู่คา้ และกระบวนการตรวจสอบที่ชด
ั เจน
 ปฏิบต
ั ิตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
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5.

หน่ วยงานภาครัฐ NGO และ องค์ การระหว่างประเทศ (Government, NGO and International
Organization)
ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
 การเข้าร่ วมสัมมนา/ ประชุ ม / กิจกรรมต่างๆ
 การส่ งรายงานหรื อข้อมูลที่จาเป็ นแก่ภาครัฐ
 การรับฟั งและแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษท
ั
ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง
 ปฏิบต
ั ิตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างครบถ้วนและเคร่ งครัด
 สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล
 สนับสนุ นการทางานเป็ นเครื อข่าย
 การตอบสนองและบทบาทของบริ ษท
ั ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง
 พัฒนาโครงการความร่ วมมือระหว่างกันของภาครัฐ และเอกชน
 ให้ความรู ้ในเรื่ องวิธีการปฏิบต
ั ิงานที่เป็ นเลิศแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 ทางานร่ วมกับผูเ้ กี่ ยวข้อง รวมถึ งรั บฟั งข้อเสนอแนะและข้อคิ ดเห็ นจากหน่ วยงานอิ สระจาก
ภายนอก

6. ชุ มชนและสั งคม (Communities and Societies)
ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
 การมีส่วนร่ วมกับชุ มชนผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม
 การลงพื้นที่ของพนักงานจิตอาสา
 ช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยน
ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง
 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
 เผยแพร่ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม
 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การที่คานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม
 การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและการจัดกามลพิษ
 การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง
 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นชุ มชนท้องถิ่นในโครงการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมต่างๆ
 ส่ งเสริ มการจัดซื้ อจัดจ้างในท้องถิ่น
 ใช้พลังงานอย่างคุม
้ ค่าและกาจัดของเสี ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การสนับสนุนเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของดุ สิตมุ่งเน้นการนาความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญที่
บริ ษทั มีอยู่มาสร้ างประโยชน์และคุ ณค่าเชิ งบวกในทุกพื้นที่ที่เราดาเนิ นธุ รกิ จ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ขององค์การสหประชาชาติท้ งั 17 เป้ าหมายนี้ เปรี ยบเสมือน “พิมพ์เขียว” ของเราในการสร้างอนาคตที่ยงั่ ยืน
ให้แก่ทุกฝ่ าย ซึ่ งบริ ษทั ภูมิใจที่ได้สนับสนุ นเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่สอดคล้องกับขีดความสามารถและ
ศักยภาพการดาเนินงานของเรารวมทั้งสิ้ นจานวน 12 เป้ าหมายดังนี้

การเกษตรอย่ างยั่งยื น บริ ษทั ซื้ อข้าวและผลผลิตอินทรี ยโ์ ดยตรงจากเกษตรกรรายย่อยที่ อยู่ใน
พื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรดารงวิถีเกษตรอินทรี ยต์ ่อไป
ความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน สุ ขภาพที่ดีและความเป็ นอยูท่ ี่ดีเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานและประสิ ทธิ ภาพขององค์กร บริ ษทั จึงให้ความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมที่
ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
การศึ กษา นอกเหนื อจากการสร้างทักษะที่จาเป็ นในการทางานให้แก่คนรุ่ นใหม่แล้ว บริ ษทั ยัง
สนับ สนุ น ด้า นการศึ ก ษาผ่า นวิทยาลัย ดุ สิ ต ธานี และโรงเรี ย นสอนการประกอบอาหาร เลอ
กอร์ดอง เบลอ ดุสิต รวมทั้งยังส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ สาหรับพนักงานของเราทุกคน
ผู้ ห ญิ ง และเด็ก บริ ษ ัท ส่ งเสริ ม การเพิ่ม ขี ดความสามารถให้แก่ พ นัก งานสตรี ของบริ ษทั และ
ส่ งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั มี โอกาสทางอาชี พเท่าเที ยมกันทุกคน ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ยัง
ต่อต้านการฉวยประโยชน์การค้าทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว
นา้ เป้ าหมายการลดการใช้ทรัพยากรน้ า (Water Intensity) จะส่งผลให้โรงแรมและการดาเนินงาน
ของเราใช้น้ าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
พลังงานสะอาด บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้ นท์โดยการเพิม่ การใช้พลังงานสะอาดในการ
ดาเนินธุรกิจ
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การเติบโตทางเศรษฐกิจ บริ ษทั เล็งเห็นคุณค่าของความแตกต่างโดยสร้างเสริ มโอกาสการเติบโต
ในสายงานที่ชดั เจน การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม และผสมผสานความหลากหลายต่างๆ อย่างลงตัว
เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถดาเนินงานได้อย่างเต็มความสามารถซึ่ งจะนาไปสู่ การเติบโต
อย่างยัง่ ยืน
การบริ โภคอย่ างมีความรั บผิดชอบ บริ ษทั ลดการสร้ างขยะโดยการลดการใช้ทรั พยากร การ
รี ไซเคิล และการนากลับมาใช้ซ้ า นอกจากนี้ บริ ษทั ยังค้นหาแนวทางใหม่ๆ ที่ จะลดขยะอาหาร
อีกด้วย
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก บริ ษ ัท บริ ห ารการใช้พ ลัง งานในทุ ก มิ ติ โ ดยผ่า นการสร้ า งความ
ตระหนักรู ้ดา้ นการประหยัดพลังงานให้แก่พนักงาน ในปั จจุบนั บริ ษทั มีการดาเนิ นงานลดการใช้
พลังงานและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (ทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลังงาน) เพื่อลดการ
เกิดคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
มหาสมุทร บริ ษทั บริ หารจัดการเชิงรุ กเพื่อลดมลภาวะทางทะเลซึ่ งรวมถึงการลดการใช้พลาสติก
แบบใช้ค รั้ งเดี ย วทิ้ ง และการจัด บริ ห ารจัด การน้ า เสี ย อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ช่ ว ยปกป้ อ ง
สิ่ งมีชีวติ ในทะเล
ความหลากหลายทางชีวภาพ บริ ษทั สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากป่ าที่มีการจัดการอย่างมีความ
รับผิดชอบ และต่อต้านผลิตภัณฑ์สตั ว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
ความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน บริ ษทั ร่ วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนาความรู ้
ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์จากทุกภาคส่ วน ไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลร่ วมกัน

การดาเนินงานอย่างยัง่ ยืนระดับนโยบาย
1.
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิ จโดย
ยึดถื อการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดีสาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนของตลาดหลักทรั พย์ฯ และ
นโยบายการกากับดูแลกิจการด้วยโดยเชื่ อมัน่ ว่าโครงสร้างและวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ ง
จะสามารถนาพาบริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมาย และสนับสนุ นการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้ าง
ความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั มี
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกากับดูแลกิจการ
ด้วยความมุ่งมัน่ ด้านการกากับดู แลกิ จการที่ ดี บริ ษทั จึ งได้รับการประเมิ นผลด้านการกากับดู แล
กิจการตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies จากสมาคมส่ งเสริ มกรรมการ
บริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors – IOD) ประจาปี 2562 ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ ดีเลิศ (Excellent)
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2.

จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่ งใส ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต คุณธรรมและจริ ยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริ ญเติบโต และความมัน่ คงของกิจการ การมี
ส่ วนร่ วม การทางานเป็ นทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ได้กาหนด
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
จริยธรรมทางธุรกิจ
- ปรับปรุ งการบริ หารจัดการกระบวนการ และการปฏิ บตั ิ ต่างๆให้ดียิ่งขึ้ นอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
- ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิ บตั ิที่ดีเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จและการเปิ ดเผยข้อมูล
ทางการเงิน
- รับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสิ่ งแวดล้อม และการสนับสนุ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยเข้าไปมี ส่ วน
ร่ วมตามสถานภาพของบริ ษทั
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
1. ความรับผิดชอบต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
1.3 ปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ตมีคุณธรรม มีความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อนั มิชอบจากการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระทา
การใดๆ ที่จะนาความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงมาสู่ บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
1.6 ใฝ่ หาความรู ้ในธุ รกิ จของบริ ษทั รวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องที่มี
ผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
2. ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความยุติธรรม และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2.2 รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
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2.3 กากับดู แลกิ จการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือ
หุน้
2.4 กากับดู แลให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมู ลและนาเสนอข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั และการปฏิ บตั ิอื่นๆ
อย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา
3. ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
3.1 กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3.2 กากับดูแลให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีต่อลูกค้า และพนักงาน
3.3 กากับดูแลและส่ งเสริ มให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิภายใต้กรอบกติกาของการค้า และการแข่งขันที่ดีอย่าง
เป็ นธรรม
3.4 ไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต รวมทั้งไม่สนับสนุ นให้มีการจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ เพื่อเป็ นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้อง
3.5 สนับสนุนให้มีระบบหรื อกระบวนการร้องเรี ยนต่างๆ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อได้
3.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ ยวกับด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
หรื อข้อกาหนดต่างๆ
3.7 ให้ค วามช่ วยเหลื อและร่ วมมื อกับ รั ฐและชุ ม ชน ในกิ จกรรมของสั ง คมชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้อม
สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่บริ ษทั ตั้งอยู่
3.8 สร้ า งจิ ตส านึ ก ให้พ นัก งานของบริ ษ ทั มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้อ ม
รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับสังคมชุมชนในบริ เวณที่บริ ษทั ตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างกัน
3.9 ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
3.10รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
4. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
4.1 ดู แลและควบคุ มข้อมูลภายในของบริ ษทั และไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ต่อ
บุคคลภายนอก
4.2 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถู กต้อง ทันเวลาและโปร่ งใส ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
กาหนด
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากตาแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็ นความลับ
ของบริ ษทั
4.4 ระมัดระวังในการทารายการระหว่างกันในกลุ่มบริ ษทั โดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่ม
บริ ษทั เป็ นสาคัญ และต้องไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริ ษทั กรณี เข้าข่ายเป็ น
รายการเกี่ยวโยงต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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4.5 กรรมการและผู บ้ ริ ห ารที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย กับ รายการที่ ข ัด แย้ง ทางผลประโยชน์ จะไม่ มี ส่ วน
เกี่ ย วข้องในการพิ จารณาตัดสิ นใจ และต้องออกจากที่ ประชุ มคณะกรรมการในวาระการพิ จารณาเรื่ อง
ดังกล่าว
4.6 ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่ นที่ ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มี ความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
1.2 ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ตลอดจนตัด สิ น ใจในการด าเนิ น การใดๆ ด้ว ยจิ ต
อันบริ สุทธิ์ (good faith) และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อหุ ้น
โดยรวม
1.3 ไม่บริ หารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรื อขาดความยั้งคิด
1.4 เอาใจใส่ จริ งจังและเคร่ งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
1.5 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู ้และทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั
1.6 จัดการดูแลป้ องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั เสื่ อมค่าผิดปกติหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
1.7 รายงานสถานะและผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั อย่า งครบถ้วนถู ก ต้องตามความจริ ง ต่ อ
คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
1.8 ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง และผูอ้ ื่น
1.9 แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึ งแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กร
ทั้ง ทางด้า นบวกและด้า นลบ ซึ่ ง จะต้องอยู่บ นพื้ นฐานของความเป็ นไปได้และมี ข ้อมู ล สนับ สนุ น อย่า ง
เพียงพอ
1.10 ไม่ดาเนิ นการใดๆ ในลักษณะซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั โดย
มิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
1.11 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
1.12 ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
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2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้ า
2.1 สนองความต้องการของลูกค้า / ผูบ้ ริ โภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริ การที่ดีเลิศ
2.2 กาหนดระดับคุณภาพของสิ นค้าและการบริ การให้เป็ นที่ยอมรับได้แก่ลูกค้า
2.3 เปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารเช่ น การโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วกับ สิ น ค้า และบริ ก ารอย่ า ง
ครบถ้วนถูกต้องเป็ นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
2.4 ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้ขอ้ กาหนดอันเหมาะสม
2.5 ไม่ส่งมอบสิ นค้าและการบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้วา่ สิ นค้าและบริ การนั้นๆ มีขอ้ บกพร่ อง
เสี ยหาย หรื ออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานตก
ถึงมือลูกค้า
2.6 จัดระบบการบริ การลู กค้า ให้ลูกค้าสามารถร้ องเรี ยนความไม่พอใจในสิ นค้าและบริ การได้
โดยสะดวก และกาหนดให้มีการดาเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
2.7 พยายามบริ หารต้นทุ นการผลิ ตให้ต่ าสุ ดแต่ยงั คงรั กษาคุ ณภาพของสิ นค้าและบริ ก ารที่ ไ ด้
มาตรฐานตลอดเวลา
2.8 รั กษาความลับของลู กค้าอย่างจริ ง จัง และสม่ าเสมอ รวมถึ งไม่นามาใช้เพื่อประโยชน์ ข อง
ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ
2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็ นการให้บริ การต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา
2.10 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อสัญญาต่างๆ ที่มีกบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
2.11 หากมี ก รณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ตามข้อตกลงใดๆ กับ ลู ก ค้า ได้ ต้องรี บ แจ้ง ให้ลู ก ค้า ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาและป้ องกันความเสี ยหาย
2.13 จัด ให้ มี ร ะบบที่ ใ ห้ ค วามปลอดภัย ต่ อ ลู ก ค้า เช่ น ระบบป้ อ งกัน อัค คี ภ ัย ป้ อ งกัน การถู ก
โจรกรรม
2.13 ไม่ควรค้ากาไรเกิ นควรเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับคุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ และไม่กาหนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน
3.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานแต่ละคน
3.2 ส่ งเสริ มพัฒนา และเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า และความ
มัน่ คงในอาชีพ
3.3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกาหนดทิศทางการทางาน และการแก้ไขปั ญหา
ของบริ ษทั
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3.4 ดู แลรักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิต สุ ขภาพอนามัย และ
การกระทาด้วยความสุ จริ ต
3.5 การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรมและ
กระทาด้วยความสุ จริ ต
3.6 ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย และข้อ บัง คับ ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ กฎหมายแรงงาน และสวัส ดิ ภ าพของ
พนักงาน
3.7 บริ หารงานพนัก งานโดยหลี ก เลี่ ย งการกระท าใดๆ โดยไม่ เป็ นธรรมและไม่ ถู ก ต้อ งซึ่ งมี
ผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพการงานของพนักงาน
3.8 ปฏิ บตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ และให้ความเคารพต่อสิ ทธิ
หน้าที่ส่วนบุคคล
4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี้
4.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์การใช้
เงินการชาระคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ กรณี ที่
จะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บเจรจากับคู่คา้ และเจ้าหนี้ เป็ นการล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
4.2 ให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
4.3 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับลูกค้าหรื อเจ้าหนี้ ถ้าหากว่า
มีขอ้ มูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
โดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
4.4 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ
5. ความรับผิดชอบต่ อการแข่ งขันทางการค้ า
5.1 แข่งขันทางการค้าขายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
ผิดกฎหมาย
5.3 ไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรื อกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและ
ไม่เป็ นธรรม
6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม
6.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม
6.2 คืนผลกาไรส่ วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่าเสมอ
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6.3 ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อชื่อเสี ยงของประเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.4 ไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ ช่ ว ยเหลื อ และสนับ สนุ น หรื อ ยอมเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การ
หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ
6.5 ปลูกฝังจิตสานึ กความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ องและ
จริ งจัง
6.6 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
6.7 ไม่นาเงินของผูถ้ ือหุ น้ ไปสนับสนุนทางการเมือง
จรรยาบรรณของพนักงาน
พนักงานของดุ สิตธานี ตอ้ งปฏิ บตั ิ งานอย่างมืออาชี พและยึดมัน่ ในหลักจริ ยธรรมของบริ ษทั เพื่อ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนพฤติกรรมที่ ถูกต้องในการทางาน สร้างความสัมพันธ์ อนั ดีต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและคงไว้
ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความมัน่ คง
ของบริ ษทั และตัวพนักงานเอง
2. ร่ วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็ นน้ าหนึ่ งเดียวกันในหมู่พนักงาน
ร่ วมกันทางานและแก้ไขปั ญหาเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เอาใจใส่ และปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานของบริ ษทั ด้วยความเสี ยสละ อดทน เพื่อสร้ างบริ ษทั ให้มี
คุณภาพมีประสิ ทธิภาพ มีกาไร และพัฒนาบริ ษทั ไปสู่ ความเป็ นเลิศ
4. ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด และบารุ งรักษาไม่ให้เสื่ อมค่าปกติหรื อ
สู ญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
6. ร่ วมมือและช่วยเหลือในการทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และเคารพใน
สิ ทธิ ของพนักงานอื่นที่ร่วมบริ ษทั เดียวกัน
7. เอาใจใส่ และช่วยเหลื อดาเนิ นการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการ
ทางานให้มีความสะอาดปลอดภัยและน่ารื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
8. ให้ความรู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานแก่ผรู ้ ่ วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้ าหมาย
ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่ งความจริ งและไม่เป็ นธรรม
10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูบ้ ริ หาร หากพบว่ามีการกระทาใดๆในบริ ษทั โดยมิชอบหรื อผิด
กฎหมาย
11. ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
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12. ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยง
13. เอาใจใส่ จริ งจังและเคร่ งครัดต่อกิ จกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
14. ไม่รับของขวัญ เว้นแต่เป็ นการรั บอันเนื่ องจากการให้ตามประเพณี นิยม โดยต้องรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบและปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั
3.

การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่ น
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นปั ญหาที่บนั่ ทอนความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาขององค์กรในทุกระดับ
ซึ่ งจะส่ งผลเสี ยต่อการดาเนิ นงาน และผลประกอบการ ส่ งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององค์กร และ
จะส่ งผลเสี ยต่อระบบเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศในที่สุด บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมัน่ ที่ จะป้ องกัน แก้ไข ไม่ส่งเสริ มและไม่เกี่ ยวข้องกับการ
คอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ
บริ ษทั ร่ วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต ซึ่ งดาเนินการโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติแห่ ง
ประเทศไทย สมาคมบริ ษ ัท จดทะเบี ย นไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิ ดการต่อต้านการทุจริ ตในวงกว้าง โดย
ได้รับประกาศนี ยบัตรรั บรองฐานะ เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ฯ จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 และได้สิ้นสุ ดลงในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
ในการนี้ บริ ษทั ได้จดั ทาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอรัปชัน่ เพื่อยืน่ ขอต่ออายุใบ
ประกาศนี ยบัตรรับรองฐานะการเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ โดยได้ผา่ นการพิจารณาอนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และได้นาส่ งเพื่อให้คณะกรรมการโครงการ
พิ จารณาในวันที่ 15 มิ ถุ นายน 2561 ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ได้ผ่า นการรั บ รองดัง กล่ า วจากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิฯ ประจาไตรมาส 2/2561 เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2561 ซึ่ งใบรับรองดังกล่าวมี อายุ 3 ปี นับจากวันที่
รับรอง และบริ ษทั เข้ารับใบรับรองและเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
บริ ษทั กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้ดงั นี้
นโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
1. บริ ษทั วางตัวเป็ นกลางทางการเมืองและไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนหรื อให้ความช่วยเหลื อทาง
การเมืองแก่พรรคการเมืองหรื อผูม้ ีอานาจทางการเมือง
2. คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดู แลให้มีระบบที่
สนับสนุนต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารให้ความสาคัญกับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
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3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ นและ
บัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หาร
ปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายของบริ ษ ัท และมาตรฐานในเรื่ องการคอร์ รั ป ชั่ น ให้ มี ค วามรั ด กุ ม ถู ก ต้อ งและมี
ประสิ ทธิภาพ
4. กรรมการผูจ้ ดั การมี หน้าที่ รับผิดชอบในการกาหนดให้มี ระบบ และการสนับสนุ นนโยบาย
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ การสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
อื่นที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุม หรื อตัวแทนทางธุ รกิจ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
แนวปฏิบตั ิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
5. ผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป
อย่างถู กต้องตามนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ กฎหมาย และข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดู แล เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษ ัท มี ร ะบบควบคุ ม ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ความเสี่ ย งในเรื่ อ งการคอร์ รั ป ชั่น และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
แนวปฏิบัติในการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานทุ ก ระดับ ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายต่ อต้า นการคอร์ รัป ชั่น
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณของบริ ษทั และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ดาเนิ นการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
เพื่อน และคนรู ้จกั ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. พนักงานทุกคนต้องไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็ นการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา ผูต้ รวจสอบภายในหรื อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และให้ความ
ร่ วมมื อในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง หากมี ขอ้ สงสัยหรื อปั ญหาให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา ผูต้ รวจสอบ
ภายในหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุ ม้ ครองพนักงานที่ปฏิ เสธเรื่ องการคอร์ รัปชัน่ หรื อแจ้งเรื่ อง
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
4. ในการทาธุ รกรรมกับภาครัฐหรื อเอกชน ต้องดาเนิ นการอย่างถู กต้อง โปร่ งใส และเหมาะสม
หลี กเลี่ ยงการกระทาอันอาจจู งใจให้เจ้าหน้าที่ ข องรั ฐหรื อพนักงานเอกชนดาเนิ นการในสิ่ งที่ ไม่ถู ก ต้อง
หรื อไม่เหมาะสม โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายไทย
5. ผูก้ ระทาคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นผูก้ ระทาผิด ต้องได้รับโทษทางวินยั และต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
6. บริ ษทั จะทาความเข้าใจและเผยแพร่ นโยบายต่ อต้านการคอร์ รัป ชั่นนี้ ต่อบุ คคลภายในและ
บุคคลภายนอก ผ่านอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.dusit-international.com
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการไม่ ช่วยเหลือทางการเมือง
1. หลีกเลี่ยงการเป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรื อตัวแทนพรรคการเมือง
2. หลีกเลี่ยงการบริ จาคให้กบั พรรคการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
3. ไม่ให้เงินหรื อสิ่ งอื่นใดสนับสนุนหรื อช่วยเหลือพรรคการเมือง หรื อผูม้ ีอานาจทางการเมือง
4. ดาเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายของประเทศไทยกาหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริจาคการกุศล
1. ไม่ ส นับ สนุ น หรื อ ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ โดยมุ่ ง หวัง หรื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ม่
เหมาะสมทางธุ รกิจ
2. มีนโยบายการบริ จาคเพื่อการกุศลสาธารณะ หรื อเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้กบั สถาบัน มูลนิ ธิ
ที่มีรายชื่อตามอธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดอนุมตั ิโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
3. มีนโยบายการบริ จาคเพื่อการศึกษา หรื อเพื่อการกี ฬา ตามอธิ บดี กรมสรรพากรกาหนดอนุ มตั ิ
โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
นโยบายการรับหรื อใช้ เงินสนับสนุน
บริ ษ ัท ไม่ มี น โยบายการรั บ หรื อ ใช้เ งิ น สนับ สนุ น จากคู่ ค ้า ยกเว้น กรณี ก ารรั บ เงิ น สนับ สนุ น ที่
เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่ องดื่ม
การขอเงินสนับสนุ นการส่ งเสริ มการขายทั้งหมดจะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของการส่ งเสริ มการขาย
อาหารและเครื่ องดื่มที่เกี่ยวข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกค้ามาใช้บริ การมากขึ้น อันจะส่ งผลให้
บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้น และส่ งเสริ มรู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์ท้ งั ในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของสื่ อ และโฆษณาของห้องอาหารหรื อโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ
การใช้จ่ายเงินสนับสนุนต้องได้รับการอนุมตั ิและเป็ นไปตามมาตรฐานของดุสิต เท่านั้น
นโยบายการจ่ ายเงินค่ าของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ให้ แก่ พนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายของขวัญให้แก่พนักงานตามเทศกาลและประเพณี นิยม รวมถึงเพื่อเป็ นการ
ชื่ นชมผลการปฏิ บตั ิงานภายใต้หลักการต่างๆ เช่ น โครงการดุ สิตขอบคุ ณ โดยแต่ละโรงแรมจะมีการมอบ
รางวัลในรู ปแบบต่างๆ กัน
ในปี 2562 บริ ษทั ได้จดั กิจกรรมแข่งขันตอบแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนความรู ้พนักงานเรื่ อง
จริ ย ธรรมของบริ ษ ทั นโยบายการต่ อต้า นการคอร์ รัป ชั่น และนโยบายไม่ รับ ของขวัญ ในส่ วนของการ
ประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน ทางบริ ษทั ได้กาหนดคาถามที่ใช้ประเมินตนเองของพนักงานใน
ด้านการสนับสนุ นนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งนโยบายการไม่รับของขวัญโดยแนบไว้
กับแบบฟอร์ มการประเมิ นผลกลางปี เพื่อมัน่ ใจว่าพนักงานสามารถตรวจสอบและประเมิ นตนเอง โดยมี
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ผูบ้ ริ หารยืนยันการประเมินดังกล่าวอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง สาหรับพนักงานโรงแรมต่างๆ ในเครื อได้รับการ
อบรมเรื่ องนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมินและบริ หารความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) รวมถึงบริ ษทั ในเครื อที่อยูภ่ ายใต้
เงื่ อนไขมีหน้าที่และจรรยาบรรณในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิ บตั ิเพื่อรองรับนโยบายใน
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย โดย
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการป้ องกันมิให้องค์กรเป็ นแหล่งฟอกเงิ นและสนับสนุ นทางเงิ นแก่การก่อการร้าย
โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
แนวทางปฏิบตั ิที่สานักงาน ปปง. กาหนดขึ้นอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ให้การสนับสนุ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม ตระหนักและให้ความสาคัญในการต่อต้า นการ
ทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่น โดยให้มีการสื่ อสารผ่านช่ องทางต่างๆ ที่ เหมาะสมไปยังผูม้ ี ส่วนได้เสี ย รวมทั้งได้
กาหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรื อข้อร้ องเรี ยน (Whistle-Blowing Policy) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
กาหนดช่ องทางการรั บ แจ้งข้อมู ลหรื อข้อร้ องเรี ย น กระบวนการจัดการเกี่ ย วกับ ข้อมู ล หรื อข้อร้ องเรี ย น
มาตรการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล การรักษาข้อมูลของผูร้ ้ องเรี ยนไว้เป็ นความลับให้จากัดเฉพาะผูท้ ี่
รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรี ยนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
สาหรับช่ องทางในการติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั ในกรณี ที่มีคาถามหรื อข้อสงสัย ตลอดจนข้อเสนอ
แนะ หรื อข้อร้องเรี ยน โดยสามารถติดต่อบริ ษทั ได้ที่
คณะกรรมการรับแจ้ งการกระทาความผิด (Whistleblowing Committee)
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
4.

การบริหารความเสี่ ยง
ในสภาวะแวดล้อมปั จจุ บนั ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การบริ หารความเสี่ ยงทั้งที่ มีอยู่ใ น
ปั จจุบนั และที่ อาจเกิ ดขึ้นในอนาคต เป็ นสิ่ งสาคัญต่อความสาเร็ จและความยัง่ ยืนในการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว การมีวิธีการบริ หารความเสี่ ยงที่แข็งแกร่ ง เพื่อให้ธุรกิ จ
เติบโตและสร้ างผลตอบแทนอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุนในระยะยาว โดยคานึ งถึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก บริ ษทั ประเมินความ
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เสี่ ยงที่หลากหลายรวมถึงผลกระทบที่อาจมีต่อธุ รกิจของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านกล
ยุทธ์ การปฏิบตั ิการ การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ งประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ของบริ ษ ทั หัวหน้า หน่ วยธุ รกิ จ และตัวแทนจากแต่ ล ะฝ่ ายในองค์ก ร โดยมี ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้ นเพื่อหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้คาแนะนาด้านบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรภายใต้กรอบการบริ หาร
ความเสี่ ย งตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
รวมทั้งทบทวน พิจารณา และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง แนวทางการปฏิบตั ิ ทิศทางและ
นโยบาย ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ และสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ ยนแปลงไป และกาหนดให้มีการรายงานประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
สาหรับความเสี่ ยงที่มีระดับความสาคัญและมีความท้าทายต่อการดาเนิ นธุ รกิจที่ยงั่ ยืนในรอบปี 2562
รายละเอียดกล่าวไว้ในหัวข้อปั จจัยความเสี่ ยง
5.

การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ในฐานะองค์กรชั้นนาในธุ รกิจการให้บริ การ บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นมาตรฐานของการให้บริ การ ขั้นตอนของกระบวนการทางาน และการ
วัดผล เพื่อก่อให้เกิ ดการปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง การสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า และ
การรักษาตาแหน่งทางการตลาด บริ ษทั ได้นาระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ ISO 9001:2015
เข้ามาประยุกต์ใช้ภายใต้การกากับดูแลของผูบ้ ริ หารของแต่ละโรงแรม เพื่อให้เกิดการดาเนิ นการอย่างจริ งจัง
และสอดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดและมาตรฐานคุ ณ ภาพต่ า งๆ ตลอดเวลา รวมทั้ง ได้ว างหลัก เกณฑ์ ช้ ี วัด
ประสิ ทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเป้ าหมายในการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า และก่อให้เกิดการพัฒนา
ของธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง ไว้ดงั นี้
 มาตรฐานของการให้บริ การ กระบวนการที่นาไปใช้ และการวัดผล
 การเฝ้าติดตามกระบวนการทางาน
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 การป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้น
 ความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า
 ตาแหน่งทางการตลาด
 ความมุ่งมัน่ และการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
 ข้อบังคับในการดาเนินธุ รกิจ
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รายชื่ อโรงแรมทีไ่ ด้ รับการรับรองมาตฐานตามระบบ International Organization for Standardization
ISO 9001
11 โรงแรมที่ได้รับรองมาตฐานตามระบบ ISO 9001: 2015 ประกอบด้วย
โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร / โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ / โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา /
โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี / โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ / โรงแรมดุสิตธานี พัทยา / โรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิ น / โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต / โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
กรุ งเทพ / โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ISO14001
9 โรงแรมที่ได้รับรองมาตฐานตามระบบ ISO 14001: 2015 ประกอบด้วย
โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร / โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ / โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ /
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา / โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน / โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต /
โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพ / โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่ และ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ISO 20121
3 โรงแรมที่ได้รับรองมาตฐานตามระบบ ISO 20121: 2012 ประกอบด้วย
โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร / โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น และโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส
ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพ
บริ ษทั ได้ประกาศนโยบายด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแต่งตั้งรองประธานอาวุโสฝ่ ายการ
จัดการคุ ณภาพทัว่ ทั้ง องค์ก รเป็ นผูน้ าทางด้า นพัฒ นาสิ่ ง แวดล้อมอย่า งยัง่ ยืน และผูอ้ านวยการกลุ่ ม ฝ่ าย
วิศวกรรมเป็ นผูป้ ระสานงานและรับผิดชอบในด้านการดาเนิ นการเพื่อความน่ าเชื่ อถื อและมี ประสิ ทธิ ผล
สามารถขับเคลื่อนการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องสาหรับงานด้านสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้ ทางโรงแรมจะมี คณะทางานที มสี เขี ยว ทาหน้าที่ ติดตามการทางานด้านสิ่ งแวดล้อม
ประเมินความเสี่ ยง บันทึกและติดตามผลกระทบ รวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
สั ง คมอย่า งยัง่ ยืน รวมทั้ง พิ จารณาจ้า งพนัก งานและผูร้ ั บ เหมาที่ มี ภูมิ ล าเนาในท้องถิ่ น จัดซื้ อและจัดหา
ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การจากชุ มชนท้องถิ่ นที่คานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก พร้ อมทั้งได้กระตุ น้ ให้พนักงาน
นาเสนอต่ อแขกที่ ม าพัก ผูส้ ่ ง สิ นค้า และบริ ก าร ผูร้ ั บ เหมาและตัวแทนจาหน่ า ยสิ นค้า ถึ ง พันธสั ญญาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ยงั่ ยืนโครงการใบไม้เขียว
(สาหรับนโยบายอนุรักษ์พลังงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://www.dusit.com/sustainability)
การดาเนินงานอย่างยัง่ ยืนด้ านเศรษฐกิจ
บริ ษทั กาหนดเป้ าหมายการทาธุ รกิจที่มุ่งสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนโดยใช้นโยบายเชิ งรุ กควบคู่ไปกับ
การบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มุ่งเน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริ หารและการลงทุนในธุ รกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อกระจายความเสี่ ยง บริ หารจัดการอัตราส่ วนทางการเงิ นและค่าใช้จ่ายของบริ ษทั และ
บริ ษ ทั ย่อยให้เหมาะสมกับ เป้ า หมายรายได้และแผนธุ รกิ จขององค์ก ร รวมทั้ง ท าการศึ ก ษาและสรรหา
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

205

แบบ 56-1

เครื่ องมือทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้สามารถลงทุนตามกลยุทธ์และแผนธุ รกิจที่วางเอาไว้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสร้างรายได้และผลกาไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง และนาผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม นับตั้งแต่การกาหนดนโยบายปั นผลกาไรสุ ทธิ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 แก่ผถู ้ ือหุ ้น
การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ หารและพนักงาน รวมทั้งการจัดทางบการเงิ นที่โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ และจัดทาเอกสารเพื่อสื่ อสารผลประกอบการไปยังผูถ้ ือหุ ้นในทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ และให้
ความสาคัญกับการมีวนิ ยั ทางการเงินและการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
การดาเนินงานอย่างยัง่ ยืนด้ านสั งคม
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน
โดยมุ่งเน้นในเรื่ องการมีส่วนร่ วมและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย การเคารพในความแตกต่าง
หลากหลายและยึดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน การปฏิ บตั ิ ด้านแรงงานอย่างเป็ นธรรม การดู แลอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัยที่ดี ตลอดจนมุ่งส่ งเสริ มความรู ้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
1. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษ ทั ดุ สิ ตธานี จากัด (มหาชน) ตระหนัก และให้ ค วามส าคัญกับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอัน เป็ นสิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ และเล็งเห็นว่าหลักการสิ ทธิ มนุ ษยชนจะเป็ นรากฐานสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่าง
ผาสุ ก ซึ่ งมี ส่วนสาคัญในการเพิ่มคุ ณค่าของทรั พยากรมนุ ษย์ นับเป็ นปั จจัยสาคัญของธุ รกิ จในการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยการไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ส่ งเสริ มความเท่าเทียมและความเสมอภาคภายใน
องค์กร เคารพในสิ ทธิ ทางการเมื องอันพึงมี ของพลเมื องตามระบอบประชาธิ ปไตย ไม่แบ่งแยกเพศและ
ชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
- สนับสนุ นและเคารพการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยบริ ษทั ไม่มีนโยบาย ไม่กระทาและไม่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่ น ไม่กระทาและไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงานหรื อ
การใช้แรงงานต่างด้าวที่ผดิ กฎหมาย รวมถึงต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
- ส่ งมอบสิ นค้าและบริ การด้วยมาตรฐานสู งสุ ดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้ อชาติ ศาสนา
อย่างเท่าเทียมกัน
- เปิ ดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน
- บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่ องการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน โดยฝ่ ายจัดการ
มีพนั ธสัญญาในการป้ องกันและกาจัดการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนมิให้เกิดขึ้นได้
ยิ่งไปกว่านั้น บริ ษทั ได้จดั ให้มีการป้ องกันการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรม
และแสดงให้เห็ นถึ งแนวนโยบายที่ไม่ยอมรับ และไม่ยอมอ่อนข้อต่อการคุ กคามทางเพศไม่ว่าในรู ปแบบ
ใดๆ โดยแสดงแนวนโยบายและการบังคับใช้อย่างเป็ นรู ปธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation Manual
และจากัดความการกระทาที่ถือเป็ นการคุกคามทางเพศโดยสรุ ป ดังนี้
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- การแสดงออกโดยวาจา หรื อ การแสดงออกทางกายภาพเกี่ยวกับเรื่ องเพศอย่างไม่พึงประสงค์
เช่น การวิพากษ์วจิ ารณ์เกี่ยวกับเรื่ องรสนิยมทางเพศของผูอ้ ื่น
- การกระทาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องทางเพศที่สร้างความเป็ นปรปั กษ์ หรื อข่มขู่ในที่ทางาน หรื อ
การกระทาใดๆ ที่เข้าข่ายไม่พึงประสงค์ในเรื่ องเพศ การเผยแพร่ เรื่ องขาขันเชิ งลามกในสถานปฏิ บ ตั ิ ง าน
แสดงติดประกาศ แจกจ่าย หรื อกระจายข้อมูลที่มีเนื้อหาหรื อรู ปภาพที่แสดงถึงการคุกคามทางเพศ
บริ ษทั กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่กระทาความผิดในเรื่ องดังกล่าวในระดับสู งสุ ด กล่าวคือ เลิกจ้าง
และได้จดั ให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยนผ่านฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อผูจ้ ดั การทัว่ ไปของโรงแรม
โดยข้อร้องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ
ตั้งแต่ปี 2562 จนมาถึงปั จจุบนั บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายปกป้ องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในอุ ตสาหกรรมการเดิ นทางและการท่องเที่ ย ว ซึ่ งนโยบายนี้ เกิ ดจากความร่ วมมื อระหว่า งดุ สิ ต
อิ นเตอร์ เนชั่นแนลและองค์ก รเพื่ อยุติก ารแสวงหาประโยชน์ ท างเพศจากเด็ ก (The Code) โดยได้มี ก าร
ลงนามสัญญาเมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม 2561 นโยบายนี้ มีผลบังคับใช้ก ับบริ ษทั และโรงแรมในเครื อดุ สิ ตใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ หลักการปฏิบตั ิสาหรับโรงแรมในเครื อดุสิตในประเทศไทย มีดงั นี้
- ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความร่ วมมือระหว่างดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ The Code เพื่อปกป้ องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศให้กบั พนักงานทุกคนในทุกระดับ
- ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับนโยบายระหว่างดุ สิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ The Code ในการปกป้ องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศระหว่างการปฐมนิเทศให้กบั พนักงานใหม่
- จัดการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับนโยบายระหว่างดุ สิต อินเตอร์ เนชั่นแนล และ The Code ว่าด้วยการ
ปกป้ องเด็กจากการถู กแสวงหาประโยชน์ทางเพศให้กบั พนักงานบริ การทุ กคน ซึ่ งได้แก่ พนักงานแผนก
ต้อนรับส่ วนหน้า พนักงานแผนกให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม พนักงานแผนกแม่บา้ น พนักงานแผนกช่าง
พนักงานแผนกทรัพยากรมนุ ษย์ พนักงานแผนกกีฬาและสันทนาการ พนักงานแผนกรักษาความปลอดภัยที่
ว่าจ้างโดยบริ ษทั /โรงแรม รวมถึงพนักงานแผนกรักษาความปลอดภัยจากบริ ษทั ภายนอก
- แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายระหว่างดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ The Code ในการปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ได้แก่ โปสเตอร์ ขั้นตอนการแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิ นและต้องสงสัย และ
เบอร์ โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ สาหรับการแจ้งเหตุการณ์บนบอร์ดประกาศแจ้งพนักงาน
- จัดเตรี ยมแบบฟอร์ มการรายงานเหตุการณ์การล่วงละเมิดหรื อต้องสงสัยว่ามีการล่วงละเมิดทาง
เพศเด็กไว้ในที่ เหมาะสมในแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูจ้ ดั การที่ปฏิ บตั ิหน้าที่ แผนกต้อนรับส่ วนหน้า
แผนกให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม พนักงานแผนกแม่บา้ น พนักงานแผนกช่าง พนักงานแผนกทรัพยากร
มนุษย์ พนักงานแผนกกีฬาและสันทนาการ และพนักงานแผนกรักษาความปลอดภัย
- แจ้งเหตุการณ์ การล่วงละเมิดหรื อต้องสงสัยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของสานักงานดุสิตส่ วนกลางภายใน 24 ชัว่ โมง
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- ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับนโยบายระหว่างดุ สิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ The Code ในการปกป้ องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศให้กบั ลูกค้าของโรงแรมด้วยสื่ อแผ่นพับ เว็บไซต์ โปสเตอร์ เป็ นต้น
- ระบุ ภายในสัญญาให้ชัดเจนกับบริ ษทั คู่คา้ และเครื อข่าย ถึ งประเด็นการปฏิ เสธการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เช่น กับตัวแทนบริ ษทั ท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว เป็ นต้น
- เข้าร่ วมและสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ระหว่างดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ The Code เพื่อสร้าง
ความตระหนักและปกป้ องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในปี 2561 พนักงานของส านักงานดุ สิ ตส่ วนกลางรวมถึ งพนักงานของโรงแรมในเครื อดุ สิ ต ใน
ประเทศไทยต่างได้รับการฝึ กอบรมในเรื่ องนี้ และในปี 2562 นี้ ได้ขยายผลบังคับใช้นโยบายดังกล่าวไปยัง
โรงแรมในเครื อดุ สิตในต่างประเทศอีกด้วย ซึ่ งสาขาแรกที่ได้เริ่ มอบรมคือโรงแรมในเครื อดุสิตที่ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์
2. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั เชื่ อว่าบุคลากรคือกุญแจหลักในการนาไปสู่ ความยัง่ ยืน บุคลากรคือแรงขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ
สังคม และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นบริ ษทั จึงให้ความสาคัญในการมุ่งมัน่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น
อย่างมาก
2.1 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของ
บุ ค คลซึ่ ง เป็ นรากฐานแนวคิ ด ที่ บ ริ ษ ทั ยึ ดถื อในการปฏิ บ ัติ ต่อ พนัก งาน และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ ก คนอย่า ง
เท่าเทียมกัน โดยเล็งเห็ นว่าสวัสดิ ภาพและความเป็ นอยู่อนั ดี ของพนักงานคือความเข้มแข็งขององค์กร การ
ปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเคารพและให้เกียรติ จะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดจิตสานึก
และพลังในการให้ความร่ วมมือ และสนับสนุ นให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ในการทางานและให้บริ การแก่
ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยดาเนินการดังนี้
- จัด ให้ มี ร ะบบการท างานที่ มุ่ ง เน้ น ความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ในสถานที่ ท างานอย่า ง
เหมาะสม เช่น การมีระบบป้ องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงาน การจัดให้มีสถานที่ทางานที่
สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
- พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ผ่าน
การทางาน การฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างสม่ าเสมอ การฝึ กฝนผ่านการปฏิบตั ิงานจริ ง และ
เลื่อนตาแหน่งเมื่อมีผลงานและโอกาสที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีเงื่ อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามศักยภาพโดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่เป็ นอยูใ่ นธุ รกิจเดียวกัน
- จัดให้มี ก ระบวนการร้ องเรี ย นอย่า งเหมาะสมส าหรั บ พนัก งานที่ ไ ด้รับ การปฏิ บ ัติ อย่ า งไม่
เป็ นธรรม
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- จัดให้มีการดู แลในเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี
การรักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจาปี และห้องพยาบาลสาหรับการปฐมพยาบาลฉุ กเฉิ น มื้ออาหารใน
ช่วงเวลาปฏิบตั ิงาน สิ ทธิ การเข้าพักในโรงแรมของบริ ษทั และโรงแรมในเครื อในราคาพนักงาน และอัตรา
ค่าห้องพักพิเศษสาหรับครอบครัวและมิตรสหาย
- ให้ขอ้ มูลสาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการดาเนิ นงาน สถานะ และ
แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็ นต้น
- ส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชี วิตการทางานและชี วิตส่ วนตัว จัดให้มี
การท่องเที่ ยวประจาปี งานปี ใหม่พนักงาน และกิ จกรรมร่ วมกันระหว่างพนักงาน รวมไปถึ งการท าบุ ญ
ร่ วมกันหรื อทากิ จกรรมในวันสาคัญต่างๆ เช่ น การทาบุ ญใส่ บาตรร่ วมกันในเทศกาลสงกรานต์ การจัด
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง เป็ นต้น
- จัดให้มีการให้รางวัลตอบแทนและแสดงความชื่ นชมในรู ปแบบต่างๆ แก่พนักงานที่ทาหน้าที่
ได้เป็ นอย่างดี หรื อปฏิ บตั ิงานให้บริ ษทั มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เช่ น Dusit Star Award, Green Employee
Award, Long Service Award เป็ นต้น
- จัดสรรสวัสดิ การต่างๆ โดยคานึ งถึ งความหลากหลายทางเชื้ อชาติ และศาสนา ภายในองค์กร
เพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อความต้องการที่แท้จริ งของพนักงานและมีความทัว่ ถึง
2.2 การบริหารค่ าจ้ าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยถื อเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ าซึ่ งกาหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ ต้ งั ของ
โรงแรมเป็ นแนวทางค่ า จ้า งส าหรั บ พนัก งานแรกเข้า ทั้ง เพศชายและหญิ ง ซึ่ ง ในทางปฏิ บ ตั ิ ค่ า จ้า งของ
พนักงานแรกเข้าจะสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรี ยบเที ยบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับ เดี ยวกันใน
ท้องถิ่นเดียวกัน และเพศไม่ได้มีผลต่อการกาหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด
ในระยะสั้น บริ ษทั มีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กบั พนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี โดย
พิจารณาจากผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการในแต่ละปี ส่ วนใน
ระยะยาว มีการวัดผลการปฏิ บตั ิงานตามหลัก Balanced Score Card โดยมี ตวั ชี้ วดั ด้วยระบบ KPIs ดังนั้น
พนักงานทุกเพศ ทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม นอกจากนี้ ยังได้
กาหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้จ ัด ให้ มี ส วัส ดิ ก ารต่ า งๆ นอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ น โบนัส ประจ าปี และ
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน) ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ วันหยุดพักร้อน วัน
ลาป่ วย รวมถึงวันหยุดพิเศษอื่นๆ เช่น Wedding Leave Paternity Leave ประกันชีวติ แบบกลุ่ม และสวัสดิการ
การรั ก ษาพยาบาลระบบประกันสุ ข ภาพครอบคลุ มการรั กษาในโรงพยาบาลเอกชนและรั ฐบาลทุ กแห่ ง
ประกันการเดิ นทางกรณี ที่ตอ้ งเดิ นทางเพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ เงิ นช่ วยเหลื อและพวงหรี ดแสดงความเสี ยใจเมื่อ
บิดามารดา หรื อบุคคลในครอบครัวเสี ยชี วติ เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ สวัสดิการ
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ค่าห้องพักโรงแรมในเครื อในราคาพนักงานและสามารถให้เครื อญาติ เข้าพักในราคาพิเศษ สิ ทธิ ลดหย่อน
ค่าเล่าเรี ยนบุตรในวิทยาลัยดุสิตธานี ส่ วนลดบริ การค่าซักรี ด ส่ วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงานหรื อบุตรที่
โรงแรมในเครื อ สวัสดิการการกูเ้ งินอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่ วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ
เป็ นต้น
ทางด้านสวัสดิภาพของพนักงาน บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยให้
บุ ค ลากรจากโรงพยาบาล มาให้บ ริ ก ารตามสถานที่ ที่ จ ัด ไว้ต ามความเหมาะสมรวมถึ งจัด แพทย์มาให้
คาแนะนาเมื่ อพนักงานมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อสอบถามเรื่ องสุ ขภาพ พร้ อมทั้งจัดการอบรมเพื่อให้ความรู ้ กบั
พนักงานในเรื่ องการรักษาสุ ขภาพและการป้ องกันโรคต่างๆ
3. การพัฒนาบุคลากร
พนักงานเป็ นทรัพยากรสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของสังคม ดังนั้นพนักงานทุกคน
จึงได้รับการพัฒนาเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยและของโลก โดยพนักงานได้รับการพัฒนาทักษะการทางาน และการบริ การที่สง่างามในแบบดุ สิต
รวมทั้งด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ปรับหลักสู ตร Executive Trainee Program เป็ น
โครงการ D Star ดาวเด่นของดุ สิต สาหรับระดับผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป เพื่อพัฒนาศักยภาพสาหรับ
โอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้นภายในเครื อดุสิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาหรับบัณฑิตจบใหม่ที่
สนใจงานด้านโรงแรม ทางบริ ษทั ได้ยกระดับโครงการ Management Trainee Program ให้เป็ นโครงการ
LEAD-Y เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่พ่ ึงสาเร็ จการศึกษาและมีความสนใจในธุ รกิ จโรงแรมเข้ารับการฝึ กงานโดย
จะได้รับการฝึ กงานจากหน่วยงานหลักๆ ของบริ ษทั ใน 2 โรงแรม เป็ นเวลา 1 ปี เพื่อเรี ยนรู ้ถึงการปฏิบตั ิงาน
และการบริ หารงานปฏิบตั ิการแบบองค์รวม และสามารถเข้าทางานกับบริ ษทั และโรงแรมในเครื อในฝ่ ายที่มี
ความถนัดและสนใจหลังจากจบโครงการ
3.1 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ในปี 2562 นโยบายการพัฒนาบุ คลกรยังดาเนิ นอย่างต่อเนื่ องบนความเชื่ อที่ ว่า การเจริ ญ เติ บ โตของ
องค์กรนั้นขึ้นอยูก่ บั คุ ณภาพ และประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน ดังนั้น นโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการ
บริ หารให้มีความทันสมัยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรู ้ ของพนักงานทุกฝ่ ายอย่างสม่ าเสมอยัง
ดาเนินการต่อเนื่ องมา เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุ รกิจ เเละสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้
ความรู ้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ให้อานาจในการตัดสิ นใจ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กับความสาเร็ จของบริ ษทั
นโยบายดังกล่าวข้างต้นได้ถูกผลักดันให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรมด้วยการให้ผบู ้ ริ หารร่ วมกันกาหนดทิศทาง
องค์ก ร (Direction) ที่ ส อดคล้อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ (Vision) เพื่ อ ให้ เ เต่ ล ะสายงานก าหนดเป็ นกลยุท ธ์ ธุ รกิ จ
(Business Strategy) เเละแผนธุ ร กิ จ (Business Plan) เพื่ อ พนัก งานในเเต่ ล ะสายงานจะได้น าไปก าหนด
วัตถุ ป ระสงค์เเละตัวชี้ วดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็ นรายบุ ค คลให้ส อดรั บ กับ ทิ ศ ทางการ
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ดาเนินงานขององค์กร เเละหน้า ที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้ วดั นี้ จะเป็ นมาตรฐานประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเเต่ละคน และเป็ นข้อมูลในการพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับเป้ าหมายต่อไป
ทั้งนี้ ในส่ วนของงบประมาณการพัฒนาบุคลากร การอบรมพนักงานใหม่ การพัฒนาทักษะพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่ น “8.5 บุคลากร” ของหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
4. การดูแลด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษทั ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อม
การฝึ กอบรมด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ งานตามกฎกระทรวงที่ กาหนดให้
โรงแรมต้องจัดฝึ กอบรมพนักงานในด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทางานและสถานประกอบการ
ดังนั้น ทุกโรงแรมในเครื อดุสิตได้จดั ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึ กอบรม 3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี้
1. หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับหัวหน้างาน
2. หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับผูบ้ ริ หาร
3. หลักสู ตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน สาหรับคณะกรรมการ
ทั้ง นี้ ทุ ก โรงแรมได้จดั ให้มี ค ณะกรรมการความปลอดภัย ในการท างาน ท าหน้า ที่ ส ารวจความ
ปลอดภัย การจัดทาข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน การวางระบบการรายงาน
สภาพ การทางานที่ไม่ปลอดภัย การประเมินผลการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัยในการทางาน และการ
ประชุมการติดตามงาน เป็ นต้น
สัดส่ วนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน ปี 2562 มีดงั นี้
ที่
ชื่ อโรงแรม
กรรมการ
พนักงาน
อัตราเฉลีย่ (%)
1. ดุสิตธานี พัทยา
26
430
6.05
2. ดุสิตธานี หัวหิน
7
326
2.15
3. ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
7
373
1.88
4. ดุสิตดีทู เชียงใหม่
7
111
6.31
5. ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
7
162
4.32
6. ดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่
7
114
6.14
7. ดุสิต สวีท ราชดาริ กรุ งเทพ
5
74
6.76
ความปลอดภัยด้ านสุ ขภาพและการทางาน
เพื่อให้พนักงานทางานอย่างปลอดภัย และลดการสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้น พนักงานจะได้รับการอบรม
เรื่ องการทางานอย่างปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทางานได้มีการเก็บข้อมูล

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

211

แบบ 56-1

สวัสดิภาพของพนักงาน โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการทางาน วันทางานที่สูญเสี ย และการ
ขาดงาน ดังนี้
ปี
ที่
ผลการดาเนินงานด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัย
2561
2562
1 จานวนกรณี การเจ็บป่ วยจากการทางาน (กรณี )
0
0
2 จานวนกรณี การบาดเจ็บจากการทางาน (กรณี )
20
89
3 จานวนพนักงานเสี ยชีวติ จากการทางาน (คน)
0
0
4 อัตราการบาดเจ็บจากการทางาน ( Injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัว่ โมง)
0.84
5.30
5 อัตราวันทางานที่สูญเสี ย (Lost Day Rate) (วันต่อ 200,000 ชัว่ โมง)
2.95
11.19
6 อัตราการขาดงาน (Absent Rate) (วันต่อจานวนวันทางานของพนักงานทั้งหมด) 0.16
0.17
7 จานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (คน)
2,136
1,590
หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

สาเหตุที่จานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 มีจานวนน้อยกว่าปี 2561 เนื่ องจากโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ได้
ปิ ดปรับปรุ งในปี 2562 จึงไม่นาพนักงานมาจากโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ มาคานวณในครั้งนี้
การบาดเจ็บจากการทางาน เป็ นกรณี ที่พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทางานและต้องหยุดงานอย่างน้อย 1 วันขึ้นไป โดยไม่
รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล
วันทางานที่สูญเสี ย คือ จานวนวันที่เสี ยไปเนื่ องจากพนักงานเจ็บหรื อป่ วยจากการทางาน โดยจะเริ่ มนับตั้งแต่หยุดงานในวัน
ถัดไป
การขาดงาน คือ จานวนวันที่พนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งที่สืบเนื่ องจากการทางานและนอกการทางาน แต่ไม่รวมถึง
วันหยุดตามประเพณี และการลาตามสิ ทธิ ต่างๆ

5. ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
แนวทางปฏิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคมีฐานความคิดมาจากสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค โดยบริ ษทั
ในกลุ่มดุสิตธานีคานึงถึงสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าเป็ นสาคัญ และยึดหลักการบริ การด้วยความรับผิดชอบ
ต่อคามัน่ สัญญาที่ได้ทาการประชาสัมพันธ์ไว้ โดยมีช่องทางการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริ การที่หลากหลาย
ลูกค้าจึงมีสิทธิ ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ สามารถเข้าถึงการติดต่อสื่ อสาร
กับบริ ษทั ได้ง่ายและสะดวก และหากมีขอ้ ร้องเรี ยนจากลูกค้า บริ ษทั จะรี บดาเนินการโดยเร็ วที่สุด นอกจากนี้
บริ ษทั มีระบบการบริ หารงานอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ทาหน้าที่พิจารณา
และจัดการในเรื่ องต่างๆ ในบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
เพื่อรักษามาตรฐานการบริ การด้วยปรัชญาการให้บริ การของดุสิตที่ได้ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อน
น้อมจริ งใจ สม่าเสมอ ทาให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตซึ่ งเป็ นโรงแรมสัญชาติไทย บริ หารงานด้วยคนไทย ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล
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การดาเนินงานอย่างยัง่ ยืนด้ านสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งกับการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและมีประสิ ทธิ ภาพ การลด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรฐานอย่างเคร่ งครัด
เพื่อให้บรรลุ ถึงเป้ าหมายองค์กรและการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด บริ ษทั จึงจัดทานโยบายการจัดการ
สิ่ ง แวดล้อ ม โดยมี ห ลัก เกณฑ์ ช้ ี วัด ตามระบบการจัด การสิ่ ง แวดล้อ ม ISO14001: 2015 (Environmental
Management System) และครอบคลุ ม ในประเด็ น หลัก ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ การใช้ พ ลัง งานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ การลดการปล่อยก๊าซที่มีส่วนทาให้เกิ ดสภาวะเรื อนกระจก รวมถึ งการบริ หารจัดการน้ าทิ้ง
และขยะมูลฝอย เป็ นต้น
1. การใช้ พลังงาน
บริ ษทั ให้ความสาคัญเรื่ องการใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่า พร้อมทั้งมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้
พลัง งานที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้อม โดยมี ก ารก าหนดนโยบายอนุ รัก ษ์พ ลัง งานเพื่ อใช้เป็ นแนวทางการ
ดาเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ไว้ดงั นี้
1.1 บริ ษทั มีปณิ ธานแน่วแน่ ที่จะดาเนิ นการและพัฒนาแนวทางการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
โดยกาหนดให้การอนุ รักษ์พลังงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นงานของบริ ษทั สอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 บริ ษทั จะดาเนิ นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง
และเหมาะสมกับธุ รกิ จ เทคโนโลยีที่ใช้รวมทั้งการจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน
และการจัด จ้า งผู ถ้ ู ก ว่ า จ้า งที่ มี แ นวทางการปฏิ บ ัติ ด้า นพลัง งานและสิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี ต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริ ษทั
1.3 บริ ษทั กาหนดแผนและเป้ าหมายการอนุ รักษ์ในแต่ละปี โดยตั้งเป้ าหมายในปี 2563 จะลดการใช้
พลังงานทั้งหมดอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2561 และสื่ อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง
1.4 บริ ษทั ถื อว่าการอนุ รักษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ความรั บผิดชอบของผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั ทุกระดับที่จะให้ความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิตามมาตราการที่กาหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
ต่อคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
1.5 บริ ษทั ให้การสนับสนุ นที่จาเป็ น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการ
ทางาน การฝึ กอบรม และการมีส่วนร่ วมในการนาเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
1.6 ผูบ้ ริ หารและคณะทางานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย เป้ าหมาย
และแผนการดาเนินงานด้านพลังงานทุกปี

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

213

แบบ 56-1

พลังงานไฟฟ้า
เนื ่ อ งจากที ่ ผ ่า นมาทางบริ ษ ทั ได้ม ี ก ารด าเนิ น การตามมาตรการพื้ น ฐานในการลดการใช้
พลัง งานไฟฟ้ า มาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การเปลี่ ย นมาใช้ห ลอดไฟแบบ แอลอี ดี (LED) พร้ อ มทั้ง ติ ด ตั้ง
ระบบควบคุ ม การเปิ ดและปิ ด การเปลี่ ย นระบบทาน้ า ร้ อ นมาเป็ นระบบปั๊ ม ผลิ ต น้ า ร้ อ น (Heat Pump)
เป็ นต้น ซึ่ งผลลัพธ์ ที่เกิ ดขึ้ นแสดงให้เห็ นว่ามี การลดการใช้พลัง งานไฟฟ้ าเกิ ดขึ้ นมาทุ กปี
สาหรั บ ปี ที่ ผ่า นมาทางบริ ษ ทั ได้ทาการปรั บ ปรุ ง แนวทางการลดพลัง งานเพื่อให้เกิ ดประโยชน์
กับ ทุ ก ฝ่ ายมากยิ ่ง ขึ้ น โดยเน้น ไปยัง การน าทรั พ ยากรที ่ มี อ ยู ่ม าปรั บ ปรุ ง และบ ารุ ง รั ก ษา เพื ่อ เพิ ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพให้ดี ข้ ึ น เช่ น การปรั บ ปรุ ง ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ า สาหรั บ ระบบทาความเย็น การเพิ่ม
ระดับ การบารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ต่า งๆ เช่ น ระบบจ่า ยลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handing Unit) และเครื่ อ ง
เป่ าลมเย็น (Fan Coil Unit) เป็ นต้น ทั้ง นี้ ท างบริ ษ ทั ยัง ทาการปรั บ ปรุ ง การดาเนิ น งานในแผนกต่ า งๆ
เพื่อ ให้เ กิ ด การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า อย่า งคุ ม้ ค่ า มากที่ สุ ด เช่ น การปรับ ปรุ ง ระยะเวลาการทางานของ
เครื่ องจัก รแผนกซัก รี ด การปรั บ ปรุ ง การใช้ง านเครื่ องครั ว เป็ นต้น ซึ่ ง มาตรการดัง กล่ า วได้ดาเนิ น ไป
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ทั้ง นี้ เพื่อให้เ กิ ด การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน ทางบริ ษ ทั ได้นาข้อ มูล ที่ ไ ด้ร วบรวมมาจากการดาเนิ น
กิ จการมาอย่า งยาวนานมาปรั บ ปรุ ง มาตรฐาน สาหรั บ โรงแรมที่ จะทาการเปิ ดใหม่ใ นอนาคต ทั้ง นี้ ท าง
บริ ษ ทั ยัง ได้ทาการส่ ง วิศ วกรเพื่ อ เข้า ตรวจสอบการดาเนิ นการต่ า งๆ เพื่อให้แน่ ใ จว่า โรงแรมเหล่ า นั้ น
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนด

2. การใช้ ทรัพยากรนา้
เนื่ องจากธุ รกิ จโรงแรมมี ความจ าเป็ นต้องใช้ ทรั พยากรน้ าเป็ นจ านวนมาก ดังนั้นการใช้ น้ าอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพและไม่ก ระทบต่อ การให้บ ริ ก ารตามมาตรฐานสากลจึ ง ต้อ งใช้วิธี บ ริ ห ารจัด การน้ า เป็ น
อย่างดี
บริ ษ ทั ได้ดาเนิ น การให้ทุ ก โรงแรมทาการตรวจสอบการใช้ใ นน้ า ส่ ว นต่า งๆ เช่ น สระว่า ยน้ า
ห้อ งครั ว ห้อ งซัก รี ด และอื่ น ๆ เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่า ไม่มี ก ารรั่ ว ไหลของน้ า ทางบริ ษ ทั ยัง ได้จ ดั ให้มี ก าร
บารุ ง รั ก ษาเครื่ องจัก รที่ มี อ ตั ราการใช้น้ า สู ง เช่ น หอผึ่ง เย็น เครื่ องจัก รในการซัก ผ้า เป็ นต้น ซึ่ ง ทาให้
เกิ ด การลดการใช้น้ า ลงได้ นอกจากนี้ บริ ษ ทั ยัง ได้ทาการเลื อ กใช้สุ ข ภัณ ฑ์ที่ ส ามารถใช้น้ า ได้อ ย่า งมี
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ประสิ ทธิ ภาพสาหรั บทุ ก โรงแรม สาหรั บทิ้งน้ าที่ ผ่า นการบาบัดแล้วทางบริ ษทั ยังได้มี การนากลับ มาใช้
ใหม่ เช่ น การรดต้นไม้ และการล้างพื้นที่
ส าหรั บ การดาเนิ น การที ่ ผ ่า น ทางบริ ษ ทั ยัง ได้มี ก ารรวบรวม และวิเ คราะห์ ผ ล เพื ่อ นาไป
ปรับ ปรุ ง มาตรฐานของโรงแรม เพื่อให้แน่ ใ จว่า โรงแรมที่ จะเปิ ดใหม่น้ ันมี ก ารออกแบบที่ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อม

3. การบริหารจัดการขยะ
บริ ษทั และโรงแรมในเครื อได้ส่งเสริ มให้พนักงานลดปริ มาณขยะภายใต้แนวคิด 3Rs ดังนี้
 Reduce เป็ นการลดปริ ม าณขยะที่ อาจเกิ ดขึ้ น เช่ น การเลื อกใช้ผ ลิ ตภัณฑ์ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
 Reuse เป็ นการนากลับมาใช้ใหม่หรื อใช้ซ้ า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ท้ งั สองหน้า การนาบรรจุ
ภัณฑ์มาใช้ใส่ บรรจุเครื่ องใช้หรื อสิ่ งของต่างๆ
 Recycle เป็ นการนาขยะหมุ นเวีย นกลับ มาใช้ใหม่ โดยให้มีการคัดแยกและรวบรวมขยะใน
ส านัก งานที่ ส ามารถน าไปใช้รี ไ ซเคิ ล เช่ น แก้ว กระดาษ และพลาสติ ก ออกจ าหน่ า ยให้
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังตระหนักถึงปั ญหาของขยะพลาสติกที่ยากต่อการจัดการเป็ นอย่างดี บริ ษทั เริ่ ม
ดาเนิ นการลดการใช้พลาสติ กประเภทใช้ครั้ งเดี ยว (Elimination of Single Use Plastic) ตั้งแต่ปี 2561 โดย
บริ ษทั เริ่ มจากลดการใช้หลอดพลาสติกซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั และสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ในขั้นต่อไปได้ สาหรับสานักงานส่ วนกลางนั้น บริ ษทั ยกเลิกการแจกขวดน้ าพลาสติกทั้งหมดให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุ มและติดตั้งด้วยตูก้ ดน้ าดื่ มและแก้วกระดาษแทน ทั้งนี้ บริ ษทั กาลังดาเนิ นการอย่างรัดกุมในการหา
ผลิ ตภัณฑ์ทางเลื อกที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมมาใช้ทดแทนพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดี ยวทิ้งในผลิ ตภัณฑ์
ต่างๆ ของโรงแรมต่อไป
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นวัตกรรมการดาเนินความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อมด้ านการบริหารจัดการธุรกิจ
ในปี 2562 บริ ษทั และโรงแรมทั้ง 6 แห่งได้ดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรม โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. เลื อ กใช้บ ริ ษ ทั ที ่มีค วามชานาญในการควบคุม คุณ ภาพน้ า สาหรับ ระบบทาน้ า เย็น เพื่อ ลด
พลังงานในการทาน้ าเย็น
2. ทาการปรับปรุ งการบารุ งรักษาเครื่ องจักรต่างๆ เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงาน
3. ได้ทาการตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการ
สู ญเสี ยความเย็นจากกระบบทาความเย็นโดยไม่จาเป็ น ซึ่ งจะส่ งผลต่อการลดการใช้พลังงาน
4. ทาการเปลี่ยนหลอดไฟเป็ นแบบ LED พร้อมทั้งเปลี่ยนระบบควมคุมเป็ นแบบที่มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
5. ทาการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบทาน้ าเย็นและปรับอากาศ และทาการบารุ งรักษาตาม
มาตรฐานสากลเพื่อลดการสู ญเสี ยพลังงานในระบบ
6. ดาเนิ นการนาน้ าที่ ผ่านการบาบัดแล้วมาหมุ นเวียนใช้ในโรงแรมเพื่อให้เกิ ดการใช้น้ าอย่างมี
ประโยชน์สูงสุ ด
7. เลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ท์อ นุ รั ก ษ์พ ลัง งาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ่ งเป็ นผู ้เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
สิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน สาหรับแผนกแม่บา้ น แผนกต้อนรับ และแผนกซักรี ด โดยพัฒนาระบบและใช้ผ ลิต
ภัณท์ซกั ล้างสาหรับน้ าเย็นในการซักเครื่ องแทนน้ าร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน
8. โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ หมู่เกาะมัลดี ฟส์ ติดตั้งแผงโซล่าร์ เซลพีวีจานวนกว่า 800 แผ่นบน
หลังคาของอาคารหลัก ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ราว 854 กิโลวัตต์ต่อ
วัน แม้จะไม่มากเมื่ อเที ย บกับ ปริ มาณของพลังงานไฟฟ้ าที่ โ รงแรมฯ ต้องใช้วนั ละ 16,000 กิ โลวัตต์ แต่
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้น้ ี สามารถนาไปใช้ได้หลากหลายทางตั้งแต่ ผลิตไฟฟ้าสาหรับห้องพักประเภทวิลล่า
กลัน่ น้ าทะเลให้เป็ นน้ าจืดสาหรับการซักรี ดเสื้ อผ้า หรื อจะใช้ชาร์ จไฟรถบักกี้สาหรับใช้งานในรี สอร์ ท ซึ่ ง
ช่วยให้โรงแรมฯ ประหยัดการใช้น้ ามันดีเซลได้กว่า 86,500 ลิตร หรื อเท่ากับการเดินทางจากกรุ งลอนดอน
ถึงมัลดีฟส์จานวน 173 เที่ยว คิดเป็ นการช่วยลดการเกิดไอเสี ยได้ประมาณ 229 ตัน
การให้ บริการและความพึงพอใจจากลูกค้ า
รายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รางวัลที่ดุสิตได้รับในปี 2562” ของหัวข้อนโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุ รกิจ
ทั้งนี้ ข้อมูลตารางการแสดงข้อมูลตามตัวชี้วดั GRI ปรากฏตามรายงานความยัง่ ยืนปี 2018/2019
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การดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสนับสนุนชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
ด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่ วมแสดงความรับผิดชอบและตอบแทนสู่ ชุมชนและสังคมโดยรอบที่ได้
เข้าไปใช้พ้นื ที่เพื่อดาเนินธุ รกิจ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ได้สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาชุ มชน
และสังคมโดยการปลูกฝังให้บุคลากร มีจิตสาธารณะและมีแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้
พนักงานมีส่วนร่ วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและกระทาความดีแก่ชุมชน และสังคม ใน
ปี 2562 บริ ษทั และโรงแรมในเครื อที่กระจายอยูท่ วั่ โลกได้ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่ ชุมชน สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมในรู ปแบบที่หลากหลาย โดยสรุ ปแบ่งเป็ นกิจกรรมหลัก 2 ด้าน ดังนี้
1. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคม
 ดุสิต สไมล์ (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้ แห่งความสุ ขของเด็กๆ
ดุ สิต สไมล์ เป็ นหนึ่ งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ ริเริ่ มขึ้นสาหรับเด็ก ซึ่ งได้
พัฒนาเป็ นโครงการการกุศลระดับสากลที่นามาปฏิบ ัติทวั่ ทุกบริ ษทั ในเครื อ โครงการดุ สิต สไมล์ เป็ นการ
มอบรอยยิม้ ให้แก่เด็กๆ รวมทั้งเสริ มสร้างโลกให้เป็ นสถานที่ที่น่าอยูม่ ากขึ้น ด้วยการร่ วมมือกับมูลนิ ธิสร้าง
รอยยิม้ ประเทศไทย (www.operationsmile.org) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่รวบรวมกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการแพทย์ ที่มี
จิตอาสามาให้บริ การการรักษาและแก้ไขโดยวิธีผา่ ตัดที่ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพแก่เด็กที่มีใบหน้าผิดรู ป
โดยกาเนิด หรื อที่เรี ยกว่า โรคปากแหว่งและเพดานโหว่ เป็ นต้น
ด้วยกิ จกรรมมากมายตลอดปี ภายใต้โครงการดุ สิต สไมล์ มิใช่ เพียงแค่การช่ วยจัดหากองทุ นเพื่อ
สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานต่างๆ เท่านั้น แต่บริ ษทั ยังเน้นย้ า ถึ งความสาคัญของโครงการเพื่อยกระดับความ
เข้าใจของแขกผูเ้ ข้าพัก องค์กรพันธมิ ตร และพนักงาน ผ่านทางการฝึ กอบรม การดู งาน งานสื่ อมวลชน
สัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารการตลาด และช่องทางอื่นๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เริ่ ม
ก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริ จาคผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริ จาคในห้องพักแขก การบริ จาคโดยหัก
จากเงิ นเดื อนพนักงานที่เต็มใจมอบเงิ นบริ จาค การจัดกิ จกรรมเพื่อการกุศล และขอรับบริ จาคจากหุ ้นส่ วน
ธุ รกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น
สรุ ปยอดเงินบริ จาคนับแต่เริ่ มโครงการจนถึงสิ้ นปี 2562 มียอดรวมทั้งสิ้ น 10,805,045.29 บาท ซึ่ ง
เป็ นยอดบริ จาคที่มอบให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิม้ แห่งประเทศไทย และในปี 2562 ได้ทาการผ่าตัดเด็กที่มีภาวะ
ปากแหว่งเพดานโหว่ท้ งั สิ้ น 758 คน
โครงการย่อยอื่นๆ ที่จดั ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มการดาเนินงานโครงการดุสิต สไมล์ มีดงั นี้
 กิจกรรมระดมทุนจากงานกาล่ าดินเนอร์ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ ท
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ ได้จดั งานดุสิตสมายล์ไนท์ ซึ่ งเป็ นงานประมูลบัตรกานัลและห้องพักอื่นๆ
โดยรายได้จากการประมูลในครั้งนี้ ได้มอบให้กบั มูลนิ ธิสร้างรอยยิม้ ประเทศไทย เพื่อสมทบทุนช่วยเหลื อ
ค่าผ่าตัดรักษาให้กบั ผูป้ ่ วย ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ จานวน 300,000 บาท โดยมีคุณเทย่า โรเจอร์ ส
ฑูตสร้างรอยยิม้ และคุณอุไร ปลื้มสาราญ กรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิม้ เป็ นตัวแทนในการร่ วมงานในครั้งนี้
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 กิจกรรมระดมทุนจากงานกาล่ าดินเนอร์ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมดุ สิตธานี หัวหิ น ได้จดั งานกาล่าดิ นเนอร์ ข้ ึน โดยใช้เกมส์ บิงโกเป็ นเกมส์ ที่ระดมทุน เพื่อ
นาไปให้กบั มูลนิธิสร้างรอยยิม้ ประเทศไทย ซึ่ งรายได้จากการระดมทุนในงานกาล่าดินเนอร์ ในครั้งนี้ ได้รับ
เงินมาทั้งหมดจานวน 50,000 บาท และได้ส่งมอบให้กบั มูลนิธิสร้างรอยยิม้ ประเทศไทย เป็ นที่เรี ยบร้อย
 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุ งเทพฯ
ได้บริ จาคเงิ นจานวน 29,720 บาท ให้กบั มู ลนิ ธิสร้ างรอยยิ้ม ประเทศไทย เพื่อนาไปสมทบทุ น
ช่วยเหลือเด็กที่ตอ้ งเข้ารับการผ่าตัดจากภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
นอกเหนือจากกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการดุสิต สไมล์ แล้ว พนักงานของบริ ษทั ฯ และ
โรงแรมในเครื อต่างๆ ยังได้จดั กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอื่นๆ อาทิ
 กิจกรรมการบริจาคและช่ วยเหลือสั งคม
- ผูจ้ ดั การทัว่ ไปและคณะผูบ้ ริ หาร รวมไปถึงพนักงานจากโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้ร่วมงาน
วันเด็กปี 2562 โดยจัดกิ จกรรมขึ้นที่ดา้ นหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา มีการแจกขนม ของเล่น และกิ จกรรม
ต่างๆ สาหรับเด็กและผูป้ กครองที่มาร่ วมงาน ท่ามกลางความเอาใจใส่ ของพนักงาน เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานได้มี
ความสุ ข และรอยยิม้
- ในวันเด็กแห่ งชาติ ครั้งที่ 27 ของลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมวันเด็กขึ้น มีผเู ้ ข้าร่ วมงานกว่า 3,000 คน ณ ลากูน่า โกรฟ ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งทางโรงแรม
ได้เป็ นเจ้าภาพจัดงานวันเด็กนี้มาตั้งแต่ปี 2536 เพื่อช่วยให้เด็กได้มีแรงบันดาลใจ กาลังใจ และเติบโตไปเป็ น
พลเมืองที่ดีในอนาคต
- ศูนย์การเรี ยนรู ้ทางโทรศัพท์ได้จดั ค่ายภาษาอังกฤษในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยมีนกั เรี ยน
เข้าร่ วมจานวน 40 คน จากโรงเรี ยนบ้านพรุ จาปา อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่ งมีพนักงานโรงแรมดุสิตธานี
ลากูน่า ภูเก็ต และคุณครู ชาวต่างชาติ คอยดูแลและให้ความรู ้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้บริ จาคเงินให้กบั มูลนิ ธิชยั พัฒนา ในสมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 80,000 บาท และได้
จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กบั เด็กที่มีความพิการทางสายตา ที่โรงเรี ยนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่
พัทยา
- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ได้บริ จาคผ้าขนหนูให้กบั มูลนิธิจงั เกิ้ล เอด ซึ่ งเป็ นมูลนิธิที่ช่วยเหลือ
ชุ มชนทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลเบื้ องต้น รวมไปถึ งการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อการบริ โภคเช่ น
อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรี ยน ให้กบั เด็กหรื อครอบครัวที่ดอ้ ยโอกาสในพื้นที่น้ นั ๆ
- ผูบ้ ริ หารและพนักงานจากโรงแรมดุ สิตดี ทู เขาใหญ่ ได้ร่วมกันช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุ ทกภัย
โดยบริ จาคสิ่ งของที่ จาเป็ นในการอุ ป โภคและบริ โภค ให้กบั องค์การบริ หารส่ วนตาบลหมู สี ในวันที่ 6
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กันยายน 2562 และได้สนับสนุ นบัตรกานัลห้องพัก และอาหารเย็น สาหรับงานกาชาดประจาปี 2562 โดย
มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นรางวัลสาหรับผูท้ ี่ซ้ื อฉลากกินแบ่งการกุศลในงานกาชาด
- โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ได้ให้การสนับสนุนการเรี ยนการสอนเด็กที่มีอาการออทิสติก นาโดย
เชฟชื่ อ Ali จัดสอนการตกแต่งคุ ก้ กี้ ให้กบั เด็กนักเรี ยนที่มาจากมูลนิ ธิเด็กพิเศษ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ร่ วมกับองค์กรกฎหมาย
กัล ฟ์ ได้จดั กิ จกรรมให้ค วามรู ้ ค าแนะนาเกี่ ย วกับ กฎหมายการจ้า งงานและกฎหมายแรงงานของสหรั ฐ
อาหรับอิมิเรตส์ ที่สถานกงสุ ลฟิ ลิปปิ นส์ อี กทั้ง ได้ร่วมกันบริ จาคของให้กบั ผูป้ ระสบภัยแผ่นดิ นไหวใน
ฟิ ลิปปิ นส์ เช่นเสื้ อผ้า ของใช้ที่จาเป็ น
- พนักงานและคณะผูบ้ ริ หาร โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุ สิตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ ร่ วมกัน
บริ จาคเงินช่วยเหลือให้กบั โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา เป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท นอกจากนี้
ได้ช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัย จากพายุ โซนร้ อนปาบึ ก โดยการบริ จาคอาหาร น้ า ดื่ ม และสิ่ ง ของต่ า งๆ เพื่ อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย โดยร่ วมบริ จาคกับทางมณฑลทหารบกที่ 33 ประตูเมืองท่าแพ จังหวัดเชี ยงใหม่ และ
เนื่ องจากมหาอุทกภัยในหลายจัง หวัดทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โรงแรมดุ สิ ตดี ทู และโรงแรมดุ สิ ต
ปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ ได้บริ จาคสิ่ งของที่จาเป็ นในชี วิตประจาวัน อาหาร ขนม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ
ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2562
- พนักงานโรงแรมดุสิตธานี กวม ได้เข้าร่ วมกิจกรรม “Strike for the Cure” ซึ่ งเป็ นกิจกรรมวิ่ง
การกุศล เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านม
- โรงแรมดุ สิตธานี กวม ได้เข้าร่ วมกิ จกรรม “เพลน พูล” จัดขึ้นโดยสายการบินยูไนเต็ด ซึ่ งมี
พนักงานทีมละ 25 คน เข้าแข่งขันกันลากเครื่ องบินยูไนเต็ด โบอิ้ง 737 โดยกิจกรรมนี้จดั ขึ้นเพื่อนารายได้ไป
บริ จาคให้กบั เดอะ อเมริ กนั แคนเซอร์ โซไซตี้ แอนด์ กวม แคนเซอร์ แคร์ เป็ นองค์กรที่ช่วยเหลื อผูป้ ่ วยที่
เป็ นโรคมะเร็ งในกวม
 กิจกรรมการบริจาคโลหิต
- พนักงานและคณะผูบ้ ริ หาร โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุ สิตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ จับมือกับ
โรงแรมเลอ เมอริ เดียน เชียงใหม่ ร่ วมกันบริ จาคโลหิ ตในโครงการ Give Blood, Save Lives
- โรงแรมดุ สิตดี ทู เขาใหญ่ ได้ร่วมมือกับสถาบันฝึ กอบรมกรุ งไทย จัดกิ จกรรมบริ จาคโลหิ ต
ขึ้น เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
- โรงแรมดุ สิตธานี พัทยา จัดโครงการบริ จาคโลหิ ตขึ้ นครั้ ง แรก ในปี 2562 เพื่อสนับสนุ น
วัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทยและส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือสังคม
- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้จดั กิจกรรมบริ จาคโลหิ ตให้กบั สภากาชาดไทย ในวันที่ 26
กันยายน 2562 โดยมีพนักงานและผูบ้ ริ หารให้ความสนใจเข้าร่ วมบริ จาคโลหิ ตเป็ นจานวนมาก
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2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสิ่ งแวดล้อม
 กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้ อน (Earth Hour)
- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ได้จดั กิ จกรรมขึ้นเพื่อให้คณะผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนได้ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้บริ เวณทางเข้าโรงแรม ในวันลดโลกร้อน
- โรงแรมดุ สิ ตดี ทู เขาใหญ่ ได้ เ ข้ า ร่ วมโครงการ “โลกสวย น้ าใส” ที่ เ ขาใหญ่ เพื่ อ รั ก ษา
สภาพแวดล้อม โดยจัดให้มีการส่ งมอบน้ ามันพืชใช้แล้ว ให้กบั เจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อนาไปผลิตไบโอ
ดีเซล
- โรงแรมดุ สิ ต ธานี ดู ไ บ ร่ ว มกิ จ กรรมสนับ สนุ น วัน ลดโลกร้ อ น โดยการปิ ดไฟบริ เ วณที่ พ ัก
พนักงานเป็ นระยะเวลา 1 ชัว่ โมง
- โรงแรมดุ สิ ตดี ทู และโรงแรมดุ สิตปริ๊ นเซส เชี ย งใหม่ ได้จดั กิ จกรรมลดโลกร้ อน “Keep The
World Cool”โดยการรณรงค์ให้ประชนลดการใช้ถุงพลาสติกและสนับสนุ นการพัฒนาชุ มชนอย่างยัง่ ยืน อีก
ทั้ง ยังแจกกระเป๋ าผ้าให้กบั ผูท้ ี่มาร่ วมงานในตลาดบ้านฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่
- โรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภู เก็ต ร่ วมกับโรงแรมในเครื อบันยันทรี จัดกิ จกรรมทาความสะอาด
ชายหาดขึ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2562 หรื อวันคุม้ ครองโลก เพื่อความสะอาด เรี ยบร้อย และเป็ นระเบียบของ
ชายหาด อีกทั้ง ยังสร้ างความตื่นตัวต่อปั ญหาขยะบริ เวณชายหาดอีกด้วย นอกจากนี้ พนักงานจากโรงแรม
ดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมโครงการชุ มชนสี เขียว ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) โดยร่ วมกันปลูกป่ าชายเลน ณ บ้านท่าสัก ตาบลป่ าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- พนักงานดุ สิตธานี กวม ทาความสะอาดชายหาดร่ วมกัน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้คงไว้ซ่ ึ ง
ความสวยงามและปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว
 กิจกรรมการทาความสะอาดครั้งใหญ่
- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็ นโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งทางโรงแรมฯ ได้จดั กิ จกรรม
บูรณะชายหาดพัทยาเหนือและสถานีรอบๆ ชายหาดขึ้น เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม และช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทัว่
โลกให้เลือกพัทยาเป็ นจุดหมายของแหล่งท่องเที่ยว โดยคณะผูบ้ ริ การและพนักงานทุกท่านช่วยกันทาความ
สะอาดชายหาด เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดหมายของโครงการ “โรงแรมสี เขียว” และ ISO14001
- โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ เข้าร่ วมกิจกรรม “วิง่ รักษ์โลก เขาใหญ่ ปลอดขยะ” ครั้งที่ 2 เพื่อร่ วมกัน
สร้างจิตสานึ กไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น และงดใช้ถุงพลาสติก โดยการเดินและวิ่ง พร้อมกับเก็บขยะสองข้างทาง
บนเขาใหญ่ขณะวิง่
- โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ มีความมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ในการรักษาสิ่ งแวดล้อม จึงได้เข้าร่ วมกับ Emirates
NBD ซึ่งเป็ นธนาคารของรัฐบาล ทาความสะอาดทะเลสาบ Al Qudra Lake จนได้รับคาชื่นชมจากทาง
เทศบาลเมืองดูไบ

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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- พนักงานและผูบ้ ริ หารจากโรงแรมดุ สิตธานี กวม ได้ทาความสะอาด ประดับตกแต่งสถานี รถ
ประจาทางในเขตเดดี โด เพื่ออนุ รักษ์สิ่ง แวดล้อมภายในชุ ม ชน ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึ งวันที่ 13
ตุลาคม 2562 ใช้เวลาทั้งหมด 3 วัน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 สรุ ปความเห็นคณะกรรมการเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการกากับดูแล
และติดตามอย่างต่อเนื่ อง เพื่อความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ การดาเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การรายงานข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่ อถือ
และการปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งป้ องกันมิ ให้เกิ ดการกระทา
อันอาจก่ อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและชื่ อเสี ยงของบริ ษทั และมี การแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี การ
สื่ อสารนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถื อปฏิ บตั ิจนเป็ นส่ วน
หนึ่ งของวัฒนธรรมขององค์กรเป็ นสิ่ งที่จะต้องดาเนิ นการต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่เป็ นผู ้
กากับดูแลฝ่ ายตรวจสอบภายในให้รับผิดชอบการติดตามประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อให้
มีการปฏิบตั ิงานที่รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่าง
สม่าเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริ ษทั
ได้ทาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งอ้างอิงกรอบ
แนวทางปฏิ บตั ิด้านการควบคุ มภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission: COSO โดยกาหนดองค์ประกอบหลักที่จาเป็ นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การ
ควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุม
การปฏิ บ ั ติ ง าน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อ มู ล (Information &
Communication) และ (5) ระบบการติ ด ตาม (Monitoring Activities) ประกอบกั บ ข้ อ คิ ด เห็ นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ การซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในไม่พบ
ข้อบกพร่ องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษ ทั เห็ นว่า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ทั มี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสม
โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุ มภายในในเรื่ องการติดตามควบคุ มดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย ให้สามารถป้ องกันทรัพย์สิน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึ ง
การทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุม
ภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่าบริ ษทั มี การควบคุ ม ภายในที่ เพียงพอแล้วเช่ นกัน ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมแต่อย่างใด
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั คือ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบ
งบการเงิ นรายไตรมาสและประจาปี 2562 ได้ให้ความเห็ นในรายงานการสอบบัญชี ว่า ไม่ได้มีขอ้ สังเกต
ในข้อบกพร่ องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
11.2

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทมี่ ีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –

11.3

ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางปิ ยนุช เฟื่ องพานิชเจริ ญ เป็ นผูม้ ีความรู ้โดยได้รับวุฒิบตั รด้าน
การตรวจสอบภายในจากสภาวิชาชี พบัญชี จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิ จ (การบัญชี ) และ
เศรษฐศาสตร์ และปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุ รกิจ มีความชานาญและประสบการณ์ในงานด้านการสอบบัญชีและการ
ทาบัญชี กบั ธุ รกิ จขนาดกลางและใหญ่หลายแห่ ง เคยเข้ารั บการอบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต และการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงาน
ของธุ รกิจหลายประเภท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี้ การพิ จารณาและอนุ ม ตั ิ แต่ งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ตลอดจนพิ จารณาความดี ความชอบหัวหน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั จะต้องผ่านการได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
 หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริ ษทั มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั คือ นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์กุล ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั ภายใต้การกากับของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดย นางสาวมัณฑนี
สุ รกาญจน์กุล มีคุณสมบัติปรากฏในเอกสารแนบ 3

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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12.
12.1

รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่ อยมีรายการระหว่ างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ดังต่อไปนี้
บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ

ลักษณะของ
รายการ

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บ. แอคมี พริ นติ้ง ซึ่ งมีนางสิ นี
เธี ยรประสิ ทธิ์ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
และกรรมการ

จัดพิมพ์ปฏิทิน
ประจาปี และ
รายงานประจาปี
ของบริ ษทั

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ บมจ.
เอ็ม บี เค ซึ่งมีนายชนินทธ์ โทณวณิ ก และ
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ และ
กรรมการ
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บ. ปิ ยะศิริ ซึ่ งมีกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์
ปิ ยะอุย เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่

รายได้ค่าบริ หาร
โรงแรมและอื่นๆ
เงินปันผลรับ

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาล

ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
(ล้านบาท)
รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจาเป็ น
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
- / 0.86
- / 0.72
- / - บริ ษทั ว่าจ้างให้ บ. แอคมี พริ นติ้งโดยใช้วธิ ี ประกวดราคา
แข่งขันกับบริ ษทั อื่น เพื่อเปรี ยบเทียบเงื่อนไขและราคาที่
เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั โดย
ผูเ้ กี่ยวโยงไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการตัดสิ นใจ
3.49 / 9.09

1.71 / 9.48

- / 14.75

- / 16.54

-/-

-/-
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0.05 / 1.63 เงื่อนไขราคา และค่าบริ การ ในด้านการขายและการตลาด
คิดในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับโรงแรมอื่น
- / 16.99 ตามราคาที่ประกาศจ่าย
- / - เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป
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บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ

ลักษณะของ
รายการ

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซึ่งมี
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการ

รายได้จากการขาย
และการให้บริ การ
และอื่นๆ

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บ. นิวแอตแลนติก ซึ่ งมีกลุ่มท่าน
ผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ บมจ.
นวกิจประกันภัย ซึ่ งมีศาสตราจารย์พิเศษ
หิรัญ รดีศรี เป็ นกรรมการ
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ บริ ษทั
สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ซึ่ งมี
นายอาสา สารสิ น เป็ นกรรมการ

รายได้จากการขาย
และการให้บริ การ

ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
(ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
8.46 / 48.54 1.22 / 23.03 0.36 / 4.18

รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจาเป็ น

บริ ษัท ท าสั ญ ญาการจ าหน่ า ยห้ อ งพัก กับ บ. เจที บี
(ประเทศไทย) เพื่ อ ด าเนิ น การจัด จ าหน่ า ยห้ อ งพัก
โรงแรมโดยรายการดังกล่ าวถื อเป็ นรายการสนับสนุ น
ทางธุ รกิ จปกติ และมี เงื่ อนไขราคาเป็ นไปตามการค้า
ทัว่ ไป
- / - เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป

-/-

-/-

ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ย
ประกันภัย

- / 0.75

- / 0.64

- / 0.34 เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและการบริ หาร

- / 2.01

- / 2.73

- / 1.61

เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป

ที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2563 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2560 ปี 2561 และ
ปี 2562 เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้าโดยปกติทวั่ ไป
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12.2 รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยในการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
นอกจากรายการที่เป็ นการทาธุ รกรรมตามปกติซ่ ึ งได้เปิ ดเผยไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิ นแล้วนั้น
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับผูเ้ กี่ยวข้อง ที่เป็ นรายการที่ได้มาและ
จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิ นที่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนาเสนอแจ้งเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษทั มีการทารายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อบริ การ และรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิ นแก่บริ ษทั ย่อยซึ่ งเป็ นรายการทางธุ รกิ จปกติ ทั้งนี้ การให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่
บริ ษทั ย่อยนั้นมีเงื่ อนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุ ปยอดการเปลี่ ยนแปลง
ของยอดคงเหลื อ และยอดคงเหลื อของรายการกูย้ ืมได้ดงั นี้
บริษัทย่ อย

1. บ. ดุสิต ไชน่า
แคปปิ ตอล
2. บ. วิมานสุริยา
3. บ. ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ต้ ีส์

ยอดเปลีย่ นแปลง
(ล้ านบาท)
ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
21.40
12.80
12.10
2.47
3.11
3.44
46.01 (93.12)
219.00
4.12
2.47
1.66
(2.00) (248.00)
7.03
1.67
-

ปี 2560
97.40
2.47
93.12
4.12
248.00
7.03

ยอดคงค้ าง
รายละเอียดของรายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2562
115.40 127.50 บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะยาว
3.11
9.02 ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั
- 219.00 บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะยาว
2.47
1.66 ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั
- บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้น
1.67
- ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั
(90.40) 315.00 บริ ษทั กูย้ มื ระยะสั้น

-

90.40

315.00

-

-

1.77

0.91

-

1.77

4. บ. ดุสิต
เอ็กเซลเลนซ์

34.62

129.95

1.00

34.62

169.77

0.35

5.35

6.69

0.76

1.05

1.12 ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั

5. บ. สวนลุม
พร็ อพเพอร์ต้ ีส์

14.04

75.80

37.66

14.04

89.84

127.50 บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะยาว

0.23

1.64

4.12

0.23

1.64

0.64 ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั

6. บ. ดุสิต กูร์เมต์

-

-

-

-

-

-

0.01

-

-

0.01

-

345.55

(31.75)

-

345.55

-

4.21

11.81

-

4.21

7. Dusit Overseas
Co., Ltd.
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0.24 ดอกเบี้ยจ่ายของบริ ษทั
170.77 บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้น

- บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั
313.80 บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้น
12.66 ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั
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บริษัทย่ อย

ยอดเปลีย่ นแปลง
(ล้ านบาท)
ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562

8. บ. ดุสิต ฟู้ดส์

ยอดคงค้ าง
(ล้ านบาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายละเอียดของรายการ

469.50 บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้น

-

-

469.50

-

-

-

8.08

10.74

-

8.08

9. บ. ดุสิต ฮอสปิ ตัลลิต้ ี
เซอร์วสิ เซส

-

-

40.00

-

-

40.00 บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้น

-

-

0.42

-

-

- ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั

10. บ. อาศัยโฮลดิ้งส์

-

-

16.00

-

-

16.00 บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้น

-

-

0.14

-

-

-

-

68.00

-

-

68.00 บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้น

-

-

0.04

-

-

- ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั

11. บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์

- ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั

0.14 ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั

12.3 มาตรการหรื อขั้นตอนการทารายการระหว่างกัน
ในการเข้าทารายการระหว่างกันบริ ษทั กาหนดนโยบาย เงื่ อนไขของรายการระหว่างกันดังนี้
1. ราคาซื้ อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้าปกติ
2. รายการเกี่ ย วโยงที่ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ได้เ สนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดาเนิ นการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะทาการสอบทานราคา หรื ออัตรา
ของรายการดัง กล่า วกับ เจ้า หน้า ที่ข องบริ ษ ทั และผูต้ รวจสอบภายในว่า เป็ นราคาที่ส มเหตุส มผลและมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
3. บริ ษ ทั มีข้ ัน ตอนการอนุ ม ตั ิก ารท ารายการระหว่า งกัน โดยด าเนิ น การเช่น เดีย วกับ การจัด ซื้ อ
จัดจ้างโดยทัว่ ไปของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่มีส่วนได้เสี ยในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการ
อนุ มตั ิในเรื่ องดังกล่าว
4. ในการเข้าทารายการระหว่างกันบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย อย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคา
โดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรม เพื่อเป็ นประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
บริ ษ ทั ปฏิ บ ตั ิ ต ามเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยว่า ด้ว ยรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และ/
หรื อการได้ม าหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นซึ่ งจะมี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม การปฏิ บ ัติ
รวมถึ ง การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ผูล้ งทุนทัว่ ไปและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องรวมถึง ตลาด
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หลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและมีการขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนดไว้
12.4

นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การทารายการระหว่า งกันที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคตจะต้องเป็ นไปตามมาตรการดัง กล่า วข้า งต้น ซึ่ ง
รวมถึงรายการระหว่างกันกับ บ. แอคมี พริ นติง้ และ บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ และ/หรื อ บริ ษทั อื่น ซึ่ งอาจ
มีความขัดแย้ง
12.5

เหตุผ ลที่บุค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ ง ถื อ หุ้ น ในบริ ษัท ย่ อ ย บริ ษัท ร่ ว ม เกิน กว่ า ร้ อ ยละ 10 แทนการ
ถื อหุ้นของบริษัทโดยตรง
บริ ษทั ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม เกิ นกว่าร้ อยละ 10 แทนการ
ถือหุน้ ของบริ ษทั โดยตรง
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์

2560

2561
%

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดภายในหนึ่ งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2562
%

%

90,722

1.6

105,481

1.6

92,500

1.1

220,570
17,747
380,022

4.0
0.3
6.9

44,000
418,947
11,619
625,528

0.7
6.5
0.2
9.7

44,000
276,581
12,053
1,205,570

0.5
3.1
0.1
13.7

89,212
1,730
800,003

1.6
0.0
14.4

70,695
4,440
1,280,710

1.1
0.1
19.8

115,108
46,239
1,792,051

1.3
0.5
20.4

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจา
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

42,162
1,150,355
1,591,658
21,518
107,160
149,262
526,519
841,274
47,536
83,083
100,110
80,480
3,777
4,744,894

0.8
20.7
28.7
0.4
1.9
2.7
9.5
15.2
0.9
1.5
1.8
1.5
0.1
85.6

12,850
1,123,954
2,296,405
21,518
89,845
144,572
487,319
770,579
43,758
46,905
100,110
16,359
17,905
5,172,079

0.2
17.4
35.6
0.3
1.4
2.2
7.6
11.9
0.7
0.7
1.6
0.3
0.3
80.2

1,649,881
2,308,330
119,882
344,448
144,572
688,989
1,376,092
31,017
26,371
290,970
11,847
21,375
7,013,774

18.7
26.2
1.4
3.9
1.6
7.8
15.6
0.4
0.3
3.3
0.1
0.2
79.6

รวมสินทรัพย์

5,544,897

100.0

6,452,789

100.0

8,805,825

100.0
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)
(หน่วย: พันบาท)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2560

2561
%

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบกาหนด
ภายในหนึ่งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

2562
%

%

543,700
226,675

9.8
4.1

167,000
90,400
275,865

2.6
1.4
4.3

1,762,000
315,000
184,485

20.0
3.6
2.1

-

-

21,800

0.3

33,000

0.4

76,879
37,048
884,302

1.4
0.7
15.9

76,879
88,480
23,739
744,163

1.2
1.4
0.4
11.5

76,879
16,753
2,388,117

0.9
0.2
27.1

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุ้นกู้
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

1,246,333
100,153
3,050
1,349,536

22.5
1.8
0.1
24.3

86,900
997,219
1,169,454
65,298
2,539
2,321,410

1.3
15.5
18.1
1.0
0.0
36.0

1,053,950
998,249
1,092,574
82,032
463
3,227,268

12.0
11.3
12.4
0.9
0.0
36.6

รวมหนีส้ ิน

2,233,838

40.3

3,065,573

47.5

5,615,385

63.8

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)
(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2560

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

2561

2562

850,000
850,000
1,643,000
16,950

15.3
15.3
29.6
0.3

850,000
850,000
1,643,000
16,950

13.2
13.2
25.5
0.3

850,000
850,000
1,643,000
16,950

9.7
9.7
18.7
0.2

85,000
696,380
19,729
3,311,059

1.5
12.6
0.4
59.7

85,000
785,986
6,280
3,387,216

1.3
12.2
0.1
52.5

85,000
595,490
3,190,440

1.0
6.8
36.2

5,544,897

100.0

6,452,789

100.0

8,805,825

100.0
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แบบ 56-1

งบกาไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: พันบาท)
2560

2561
%

2562
%

%

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รับรู้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า
กาไรจากการขายเงินลงทุน
กาไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
กาไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้

1,530,169
81,030
14,640
96,919
38,440
353
339,456
2,101,007

72.8
3.9
0.7
4.6
1.8
0.0
16.2
100.0

1,427,396
82,273
27,068
61,757
76,879
366,027
581
240,430
2,282,411

62.5
3.6
1.2
2.7
3.4
16.0
0.0
10.5
100.0

689,539
71,401
42,059
262,229
76,879
259,443
6,267
896
225,034
1,633,747

42.2
4.4
2.6
16.1
4.7
15.9
0.4
0.1
13.8
100.0

ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ - ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน

(892,637)
(217,871)
(180,322)
(680,218)
(17,379)
(9,548)

(42.5)
(10.4)
(8.6)
(32.4)
(0.8)
(0.5)

(819,296)
(114,573)
(169,294)
(873,610)
(15,934)
(26,258)

(35.9)
(5.0)
(7.4)
(38.3)
(0.7)
(1.2)

(435,408)
(71,440)
(125,129)
(927,248)
(23,343)
(79,597)

(26.7)
(4.4)
(7.7)
(56.8)
(1.4)
(4.9)

(1,997,975)

(95.1)

(2,018,965)

(88.5)

(1,662,165)

(101.7)

103,032
7,449
110,481

4.9
0.4
5.3

263,446
(39,540)
223,906

11.5
(1.7)
9.8

(28,418)
(21,200)
(49,618)

(1.7)
(1.3)
(3.0)

รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

0.13
850,000,000

0.26
850,000,000
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(0.06)
850,000,000

แบบ 56-1

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง

2561

2562

110,481

223,906

(49,618)

1,315

(16,811)

(7,849)

(263)

3,362

1,570

1,052

(13,449)

(6,279)

20,532

-

4,526

(4,106)

-

(905)

16,426

-

3,621

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

17,478
127,959

(13,449)
210,457

(2,658)
(52,276)

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

127,959
127,959

210,457
210,457

(52,276)
(52,276)

รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: พันบาท)
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
รายได้จากการตัดจาหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ ้นกู้
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุน
กาไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
กาไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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2561

2562

110,481

223,906

(49,618)

(38,440)
(14,640)
(96,919)
(743)
213,563
12,883
8,805
5,608
109,415
14,225
(354)
11,177
1,501
9,548
(7,449)
338,661

(76,879)
(27,068)
(61,757)
1,964
119,830
1,260
9,418
89,212
309
22,812
(44)
(366,027)
(581)
1,237
26,258
39,540
3,390

(76,879)
(42,059)
(262,229)
2
86,843
7,939
98,957
1,030
24,010
(56)
(259,443)
(896)
(6,267)
12,227
7,996
79,597
21,200
(357,646)

(26,038)
2,424
621
(700)

(10,382)
6,128
77,765
(14,128)

177,585
(435)
(41,798)
12,890

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รับคืนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

(6,602)
14,135
(16,329)
(15,004)
291,168
10,064
(86,124)
215,108

47,019
(13,309)
42,121
(11,818)
126,786
(16,355)
110,431

(110,834)
(6,986)
(2,076)
(91,230)
(420,530)
(25,795)
(446,325)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินปั นผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วมค้า
เงินสดจ่ายชาระค่าหุ้นของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการลดทุนบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดินและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินมัดจาจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิบริ หารโรงแรม
เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงที่ดิน
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
เงินสดจ่ายชาระเงินมัดจา
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

8,815
(65,023)
11,000
(96,832)
36,782
736
31,000
32,328
32,854
(63,540)
(1,519)
(564,991)
142,588
2,692
(294,134)
(395)
(74,840)
1,361,652
(947,317)
(448,143)

22,802
(1,190,169)
944,664
(76,660)
93,976
411
37,405
23,941
(748,746)
218,678
600
2,482
(81,260)
(2,767)
(754,643)

19,133
(783,400)
203,357
(254,603)
411
51,995
209,823
(535,146)
(119,882)
(8,999)
10,128
280,883
9,219
11,705
(300,553)
(3,195)
(748,883)
(190,860)
(2,148,867)

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับสุทธิ จากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายสุทธิ จากการออกหุ้นกู้
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสิ นทรัพย์
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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1,089,700
(833,000)
(9,227)
(84,700)
162,773

1,649,500
(2,026,200)
1,000,000
(3,090)
169,000
(78,600)
115,450
(6,750)
(26,039)
(134,300)
658,971

9,228,000
(7,633,000)
380,000
(155,400)
1,000,000
(21,750)
(71,139)
(144,500)
2,582,211

(70,262)
160,984
90,722

14,759
90,722
105,481

(12,981)
105,481
92,500

7,615
-

9,567
185,693

10,977
-

แบบ 56-1

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

2560

2561
%

%
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2562
%

1,020,868
447,648
537,867
71,467
-

10.2
4.5
5.4
0.7
-

1,112,332
457,202
848,724
77,010
-

9.6
4.0
7.3
0.7
-

2,600,475
932,785
1,464,801
69,277
15,077

144,450
56,152
2,278,452

1.4
0.6
22.8

79,009
42,675
2,616,952

0.7
0.4
22.6

115,447
90,090
5,287,952

18.3
6.6
10.3
0.5
0.1
0.8
0.6
37.1

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจา
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

2,215
475,810
33,804
1,275,970
44,319
102,183
177,267
4,322,439
846,702
62,806
133,651
100,110
105,100
19,038
7,701,414

0.0
4.8
0.3
12.8
0.4
1.0
1.8
43.3
8.5
0.6
1.3
1.0
1.1
0.2
77.2

2,582
473,322
33,804
1,980,202
63,085
194,748
173,106
4,300,198
821,225
316,644
305,301
86,075
100,110
40,978
67,714
8,956,094

0.0
4.1
0.3
17.1
0.5
1.7
1.5
37.2
7.1
2.5
2.6
0.7
0.9
0.4
0.8
77.4

2,610
33,804
1,814,425
180,482
234,139
174,806
3,474,627
1,380,980
616,793
580,980
74,911
290,970
36,466
53,129
8,949,122

0.0
0.2
12.7
1.3
1.6
1.2
24.4
9.7
4.3
4.1
0.5
2.0
0.3
0.4
62.9

รวมสินทรัพย์

9,979,866

100.0

11,573,046

100.0

14,237,074

100.0

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

237

แบบ 56-1

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

2560

2561

2562

%
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบกาหนด
ภายในหนึ่งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

%

%

543,700
4,575
852,817
-

5.4
0.0
8.5
-

167,000
4,543
1,247,790
66,988

1.4
0.0
10.8
0.6

1,762,000
1,379,927
61,947

213,143

2.1

241,366

2.1

96,451

1,328

0.0

542

0.0

-

25,433
57,586
75,486
1,774,069

0.3
0.6
0.8
17.8

25,433
88,480
28,389
64,114
1,934,646

0.2
0.8
0.2
0.6
16.7

25,433
152,067
271,395
3,749,220

12.4
9.7
0.4
0.7
0.2
1.1
1.9
26.3

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
เงินมัดจารับจากการให้สิทธิ ในการเช่าอาคาร
ภาระหนี้สินจากการลงทุนในการร่ วมค้า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

919,398
542
558,976
28,191

9.2
0.0
5.6
0.3

60,315
600,924
997,219
533,543
70,502

0.5
5.2
8.6
4.6
0.6

1,601,900
998,249
508,109
128,512

11.3
7.0
3.6
0.9

199,794
492,380
77,701
48,098
2,325,080

2.0
4.9
0.8
0.5
23.3

171,431
984,760
87,898
53,674
3,560,265

1.5
8.5
0.8
0.5
30.8

195,740
984,760
103,403
62,683
4,583,356

1.4
6.9
0.7
0.4
32.2

รวมหนีส้ ิน

4,099,149

41.1

5,494,911

47.5

8,332,576

58.5
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แบบ 56-1

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

2560

2561
%

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นทุนซื้อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนหุ ้นทุนซื้ อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
สารองหุ้นทุนซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

2562
%

%

850,000
850,000
(15,740)

8.5
8.5
(0.2)

850,000
850,000
(15,740)

7.3
7.3
(0.1)

850,000
850,000
(15,740)

1,643,000
18,366

16.5
0.2

1,643,000
18,366

14.2
0.2

1,643,000
18,366

85,000
462,297
15,740
1,490,476
274,398
4,823,537
1,057,180
5,880,717

0.9
4.6
0.2
14.9
2.7
48.3
10.6
58.9

85,000
440,257
15,740
1,666,584
267,575
4,790,782
1,107,352
6,078,134

0.7
3.8
0.1
14.4
2.3
43.0
9.6
52.5

85,000
415,272
15,740
1,896,212
(182,335)
4,725,515
1,178,983
5,904,498

6.0
6.0
(0.1)
11.5
0.1
0.6
2.9
0.1
13.3
(1.3)
33.2
8.3
41.5

9,979,866

100.0

11,573,046

100.0

14,237,074

100.0
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แบบ 56-1

งบกาไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย :พันบาท)
2560

2561
%

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รับรู้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า
กาไรจากการขายเงินลงทุน
กาไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
กาไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายได้อื่น
รวมรายได้

2562
%

%

4,722,927
176,724
15,954
15,490
25,433
323,047

84.8
3.2
0.3
0.3
0.5
5.8

4,632,682
222,439
18,724
16,953
25,433
366,027
-

83.3
4.0
0.3
0.3
0.5
6.3
-

4,192,698
306,536
25,307
17,400
25,433
243,752
463,953
582,146

68.5
5.0
0.4
0.3
0.4
4.0
7.6
9.5

19,721
270,370
5,569,666

0.4
4.9
100.0

65,559
216,950
5,564,767

1.2
3.9
100.0

(3,532)
263,755
6,117,448

(0.1)
4.3
100.0

ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ - ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์-สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

(2,801,253)
(592,048)
(387,981)
(1,281,390)
(36,927)
(58,797)
(5,158,396)
411,270
(78,901)
332,369

(50.3)
(10.6)
(7.0)
(23.0)
(0.7)
(1.1)
(92.6)
7.4
(1.4)
6.0

(2,745,836)
(462,478)
(363,290)
(1,450,892)
(36,775)
(4,789)
(64,764)
(5,128,824)
435,943
(85,687)
350,256

(49.3)
(8.3)
(6.5)
(26.1)
(0.7)
(0.1)
(1.2)
(92.2)
7.8
(1.5)
6.3

(2,715,361)
(372,009)
(330,227)
(1,666,769)
(89,465)
(31,294)
(117,524)
(5,322,649)
794,799
(189,280)
605,519

(44.4)
(6.1)
(5.4)
(27.2)
(1.5)
(0.5)
(1.9)
(87.0)
13.0
(3.1)
9.9

กาไรต่ อหุ้น - ส่ วนที่เป็ นของบริษทั (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น)

0.32
845,285,000

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

0.34
845,285,000
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0.38
845,285,000

แบบ 56-1

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย :พันบาท)
2560
332,369

2561
350,256

2562
605,519

(142,702)
110,845

(20,124)
10,012

(106,550)
(463,953)

10,520

(2,002)

78,538

(21,337)

(12,114)

(491,965)

18,480

2,655

39,523

(4,936)

(797)

(7,022)

13,544

1,858

32,501

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(7,793)
324,576

(10,256)
340,000

(459,464)
146,055

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

319,085
5,491
324,576

284,651
55,349
340,000

(97,769)
243,824
146,055

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: พันบาท)
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
รายได้จากการตัดจาหน่ ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนี ยมออกหุ้นกู้
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส่วนแบ่งกาไรสุทธิ จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุน
กาไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
(กาไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
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2561

2562

332,369

350,256

605,519

(25,433)
(15,954)
(15,489)
(588)
605,852
10,679
12,444
7,056
142,838
31,320

(25,433)
(18,724)
(16,953)
3,526
484,394
201
14,657
12,489
122,412
309
50,088

(25,433)
(25,307)
(17,400)
(3,436)
392,559
68,915
11,667
123,648
1,030
76,045

(19,721)
(323,047)
100
(2,816)
4,762
1,700
7
58,798
78,901
883,778

(65,559)
(44)
(366,027)
4,789
3,555
1,672
64,764
85,687
706,059

3,532
(56)
(243,752)
(463,953)
31,294
(582,146)
(1,700)
13,786
7,996
117,524
189,280
279,612

(88,018)
3,424
(6,026)
(364)
(19)

27,711
(6,055)
11,292
244
(367)

86,893
4,593
7,863
18,920
(28)

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: พันบาท)
2560

2561

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

(56,226)
14,199
(2,119)
(35,392)
713,237
12,249
(137,088)
588,398

3,873
(12,089)
139,124
(31,170)
838,622
80,476
(129,580)
789,518

49,857
184,002
9,268
17,621
(105,617)
552,984
(102,912)
450,072

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินปั นผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินมัดจารับจากการให้สิทธิ ในการเช่าอาคาร
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการลดทุนบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายสุทธิ เพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดินและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ายเงินมัดจา
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

12,646
(89,921)
(34,006)
15,489
31,000
32,328
492,380
(33,831)
(63,540)
(1,519)
142,587
566,686
(691,489)
(4,273)
(74,840)
(972,755)
(673,058)

13,016
(9,555)
(92,888)
16,953
37,405
492,380
(705,216)
218,678
600
(250,946)
1,969
(527,155)
(3,702)
(32,043)
(840,504)

21,411
1,699
(49,054)
1,707
17,400
(15,077)
51,995
(645,744)
(119,882)
10,128
215,873
9,219
(471,327)
2,394,088
(1,183,773)
(55,257)
(190,860)
759
(772,583)
(779,278)
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แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
จากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับสุทธิ จากการออกหุ ้นกู้
เงินสดจ่ายสุทธิ จากการออกหุ ้นกู้
เงินสดจ่ายชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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288,759
1,123,260
(1,040,602)
(1,237)
180,724
(164,446)
(50,274)
(86,407)
249,777

21,356
1,649,500
(2,026,200)
1,000,000
(3,090)
(1,328)
164,723
(422,204)
(65,589)
(163,939)
153,229

9,228,000
(7,633,000)
(542)
37,704
(42,076)
1,196,936
(317,196)
(114,042)
(481,191)
1,874,593

165,117

102,243

1,545,387

(14,584)
150,533
870,335
1,020,868

(10,779)
91,464
1,020,868
1,112,332

(57,244)
1,488,143
1,112,332
2,600,475

13,475
-

14,605
127,303
185,693

28,799
61,947
775,379

แบบ 56-1
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

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

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

งบการเงินรวม
ปี 2560 ปี 2561
1.26
1.35
1.11
1.25
0.34
0.45
21.00
18.66
21.65
19.30
37.73
36.99
9.54
9.73
18.16
17.57
19.82
20.49
11.37
8.54

ปี 2562
1.41
1.33
0.19
18.94
19.01
37.12
9.70
16.19
22.24
6.47

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
0.90
1.72
0.75
0.35
0.70
0.15
0.30
0.06
(0.27)
25.73
21.91
15.48
13.99
16.43
23.26
47.08
55.80
36.79
7.65
6.45
9.79
21.84
18.58
12.82
16.48
19.38
28.08
5.15
3.51
4.96

งบการเงินรวม
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
28.15
30.75 26.36
4.79
5.21
5.23
5.67
5.92
6.60

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
27.43
34.58
26.49
5.26
9.81
(3.04)
3.36
6.69
(1.51)

งบการเงินรวม
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
4.95
4.65
7.07
19.88
19.70 27.45
0.59
0.52
0.47

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
2.37
4.83
0.67
70.01
69.92
7.68
0.44
0.38
0.21

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)

%
%
%

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

%
%
เท่า

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
เท่า
0.85
1.11
1.76
0.67
0.91
1.76
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย*
เท่า
14.51
14.01
4.85
32.65
4.87
(5.91)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%
32.37
56.56 150.27
76.66
59.98 (291.22)
หมายเหตุ * อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย = (เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดาเนินงาน-กระแสเงินสดจ่ายภาษีเงินได้) /
กระแสเงินสดจ่ายดอกเบี้ย
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

ต่ อหุ้น
มูลค่าหุน้
มูลค่าตามบัญชี
กาไรต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้

บาท
บาท
บาท
บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
1
1
1
1
1
1
5.71
5.88
5.59
3.90
3.98
3.75
0.32
0.34
0.38
0.13
0.26
(0.06)
0.16
0.17
0.19
0.10
0.16
0.17

%
%
%
%
%

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
(5.05) (1.91)
(9.50)
(1.45)
(6.72) (51.69)
(5.13) (1.98)
(1.11)
(1.53)
(8.22) (46.86)
4.93
8.67
10.08
3.77
21.19
0.91
117.36
5.38
72.88 (30.21) 102.66 (122.16)
10.48
15.96
23.02
40.21
16.37
36.47

อัตราส่ วนการเติบโต

อัตราส่วนการขาย
อัตราส่วนต้นทุนขาย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราส่วนสิ นทรัพย์รวม
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แบบ 56-1

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
ภาพรวมผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
บทสรุ ปของผู้บริหาร
ปี 2562 เป็ นปี แรกของช่ ว งที่ ส องของแผนกลยุท ธ์ 9 ปี (2562-2564) “การรั บ รู ้ ศ ัก ยภาพในการ
เติ บ โต” (Realizing potential) เป็ นช่ วงเวลาที่ รายได้จากการดาเนิ นงานจะได้รับ ผลกระทบจากการหยุด
ให้ บ ริ ก ารโรงแรมดุ สิ ต ธานี กรุ ง เทพ ซึ่ งเป็ นรายได้ห ลัก ของบริ ษ ัท เพื่ อ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม และในระหว่างปี บริ ษทั ได้ทยอยปรับปรุ งโรงแรมหลายแห่งที่เปิ ดให้บริ การมา
นานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิ จที่ชะลอตัวลงและเงิ นบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่าง
มากส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปยังประเทศอื่น ปั จจัยเหล่านี้กดดันต่อธุ รกิจโรงแรมซึ่ ง
เป็ นรายได้หลักของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริ ษทั สามารถรับรู ้ศกั ยภาพในการเติบโต จาก 2 ส่ วน
หลัก คือ
1) รายได้และกาไรที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุ รกิ จใหม่ๆ ที่บริ ษทั ได้ลงทุนตั้งแต่ปี 2561 ได้แก่
ธุ รกิจบริ หารจัดการวิลล่าระดับหรู Elite Havens และจากการลงทุนในต้นปี 2562 คือ ธุ รกิจให้บริ การจัดการ
อาหาร Catering แก่โรงเรี ยนนานาชาติโดย Epicure Catering (ECC)
2) จากการรับรู ้ผลกาไรจากการขายทรัพย์สินหรื อเงินลงทุน ได้แก่ การขายเงินลงทุนระยะยาวและ
บันทึกกาไรในไตรมาส 2 ตามแผนที่วางไว้เพื่อลดผลกระทบจากการปิ ดโรงแรมหลัก การขายโรงแรมดุสิต
ธานี มัลดีฟส์ เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (DREIT) และบันทึก
กาไรจากการขายทรัพย์สินในไตรมาส 3 การรับรู ้กาไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในไตรมาส 4
และการรับรู ้กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและเงินลงทุนเพื่อค้าในไตรมาส 4
การลงทุนของบริ ษทั ในปี 2562 เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว Balance, Diversify และ Expand
ที่วางไว้ โดยนอกเหนื อจากการลงทุ นใน ECC ซึ่ งได้รับผลตอบแทนทันทีแล้ว บริ ษทั ยังมีการลงทุ นใน
โรงแรมอีก 2 แห่ ง ได้แก่ โรงแรมดุสิต สวีท ราชดาริ กรุ งเทพ และโรงแรม ASAI Chinatown ตลอดจนเปิ ด
ร้านอาหารบ้านดุสิตธานี การลงทุนเหล่านี้ เพื่อรั กษาแบรนด์ สร้ างแบรนด์ และต่อยอดธุ รกิ จ ซึ่ งจะทยอย
สร้างผลตอบแทนในอนาคต ในส่ วนของธุ รกิจอาหาร บริ ษทั ขยายธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องโดยลงทุนร่ วมกับ Real
Foods (Pty) Ltd. ผูน้ าตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพจากประเทศแอฟริ กาใต้ เพื่อประกอบธุ รกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ในประเทศไทย สาหรับธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั วิมานสุ ริยา จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยถือหุ ้นโดยบริ ษทั
และบมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ได้เปิ ดตัวโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ ค ” (Dusit
Central Park) ภายใต้แนวคิด “Here for Bangkok” ตลอดจนการร่ วมลงทุนกับ บมจ. ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี
เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนี ยม เดอะ แฮมป์ ตัน ศรี ราชา บาย ออริ จิ้น แอนด์ ดุ สิต ที่จงั หวัดชลบุรี เพื่อ
รองรับโอกาสการเติบโตของการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ในปี 2562 บริ ษทั ได้เข้าบริ หารโรงแรมเพิ่มขึ้น 9 แห่ง ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ไทย และจีน ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั มีโรงแรมภายใต้การบริ หารจัดการรวมทั้งสิ้ น 37 แห่ ง
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(8,363 ห้อง) สาหรับธุ รกิจบริ หารจัดการวิลล่าระดับหรู ภายใต้แบรนด์ Elite Havens ได้มีการเพิ่มจานวนวิล
ล่ าภายใต้การบริ หารจัดการรวมเป็ น 270 แห่ ง (1,117 ห้อง) ส่ งผลให้บริ ษทั มี จานวนห้องพักภายใต้ก าร
บริ หารจัดการรวมทั้งสิ้ น 9,480 ห้อง ครอบคลุม 14 ประเทศ
สาหรับผลประกอบการในปี 2562 บริ ษทั รายงานกาไรสุ ทธิ รวมส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม 605 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.7 จากปี ก่อน โดยมีกาไรสุ ทธิ ส่วนของบริ ษทั ใหญ่เท่ากับ 320 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จากปี 2561 โดยในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ รวมส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุม 266 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นกาไรสุ ทธิ ส่วนที่
เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 269 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 126.1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สาเหตุหลักของผลประกอบการที่ดีข้ ึนในไตรมาส 4 และปี 2562 มาจากการรับรู ้ ผลกาไรจากการ
ขายทรัพย์สินหรื อเงินลงทุน และมีกาไรที่เพิ่มขึ้นจากธุ รกิจที่ลงทุนใหม่ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถึงแม้ผล
ประกอบการจากธุ รกิ จโรงแรมซึ่ ง เป็ นธุ รกิ จหลัก ของบริ ษทั จะลดลงเนื่ องจากการปิ ดโรงแรมดุ สิ ตธานี
กรุ งเทพ ไปในตอนต้นปี และบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายจากการรับพนักงานโรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพไว้ โดยใน
ส่ วนของพนักงานโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ นั้น บริ ษทั ได้กระจายพนักงานไปยังธุ รกิจใหม่ที่บริ ษทั ได้ขยาย
การลงทุนตั้งแต่ตน้ ปี ได้แก่ โรงแรมดุสิต สวีท ราชดาริ กรุ งเทพ ธุ รกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (Dusit Events)
ธุ รกิ จรับทาความสะอาด (Dusit on Demand) และธุ รกิ จร้ านอาหาร “บ้านดุสิตธานี ” ซึ่ งเปิ ดให้บริ การอย่าง
เต็มรู ปแบบในเดือนกันยายนและได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี

พัฒนาการทีส่ าคัญในไตรมาส
ในวันที่ 10 ตุ ล าคม 2562 บริ ษ ทั ได้ล งทุ นสั ดส่ วนร้ อยละ 49 ในบริ ษ ทั ที่ จดั ตั้ง ใหม่ ชื่ อบริ ษ ทั ดิ
ออริ จิ้น ดุสิต จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าระหว่างบริ ษทั กับ บมจ. ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี เพื่อก่อสร้างและพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ ตัน ศรี ราชา บาย ออริ จิ้น แอนด์ ดุสิต ในจังหวัดชลบุรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มใน D&J Co., Ltd. (เดิมชื่ อ Dusit Colours Co., Ltd.)
เป็ นร้อยละ 100 จากร้อยละ 51
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ในเดื อนพฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ตัดสิ นใจเปลี่ ยนวัตถุ ประสงค์การลงทุ นในตราสารทุ นที่ อยู่ใ น
ความต้องการของตลาดจากหลักทรัพย์เผือ่ ขายเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด
(มหาชน) ออกไปบางส่ วน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้เข้าบริ หารโรงแรมดุ สิตธานี เว็ทแลนด์ พาร์ ค รี สอร์ ท นานจิ ง
ประเทศจีน จานวน 45 ห้อง
ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 4 และประจาปี 2562

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 1,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 11.0 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุ รกิจโรงแรมคิดเป็ นประมาณ
ร้ อยละ 56.1 รายได้จากธุ รกิ จการศึ กษาคิ ดเป็ นร้ อยละ 5.7 รายได้จากธุ รกิ จอาหารคิ ดเป็ นร้ อยละ 5.1 และ
รายได้จากธุ รกิจอื่นคิดเป็ นร้อยละ 33.1

ส าหรั บ ปี 2562 บริ ษ ัท มี ร ายได้ร วมจ านวน 6,117 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 9.9 โดยรายได้ร วม
ประกอบด้วยรายได้จากธุ รกิ จโรงแรมคิ ดเป็ นร้ อยละ 61.7 รายได้จากธุ รกิ จการศึ กษาคิ ดเป็ นร้ อยละ 6.4
รายได้จากธุ รกิจอาหารคิดเป็ นร้อยละ 6.6 และรายได้จากธุ รกิจอื่นคิดเป็ นร้อยละ 25.3
ธุรกิจโรงแรม
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จโรงแรมจานวน 1,009 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.3
และสาหรับปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จานวน 3,776 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.4 สาเหตุหลักมาจากการปิ ดตัวลง
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ของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ เมื่อต้นปี 2562 การปิ ดปรับปรุ งห้องพักบางส่ วนของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและธุ รกิจการท่องเที่ยวถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบ
กับสกุลอื่น ซึ่ งมีผลกระทบต่อรายได้จากธุ รกิจโรงแรมโดยภาพรวม อย่างไรก็ดีบริ ษทั มีได้รายได้จากธุ รกิ จ
ใหม่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน Elite Havens ตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ปี 2561 และการเปิ ดโรงแรมดุสิต สวีท
ราชดาริ กรุ งเทพ ในไตรมาส 2 ปี 2562
ธุรกิจโรงแรมทีล่ งทุนเอง
อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
ค่ าห้ องเฉลี่ย (บาทต่ อคืน)
รายได้ เฉลี่ยต่ อห้ อง (บาทต่ อคืน)

ไตรมาส
4/2562
75.3%
3,695
2,783

ไตรมาส
4/2561
78.8%
3,816
3,006

เปลี่ยนแปลง

ปี 2562

ปี 2561

เปลี่ยนแปลง

-4.4%
-3.2%
-7.4%

74.4%
3,610
2,685

77.4%
3,670
2,841

-3.9%
-1.6%
-5.5%

หมายเหตุ : ข้ อมูลทางสถิติไม่ รวมโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ และโรงแรมดุสิต สวีท ราชดําริ กรุ งเทพ เพื่อการเปรี ยบเทียบ

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจโรงแรมที่ลงทุนเอง 897 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นร้อย
ละ 24.2 จากช่ วงเดี ย วกันของปี ก่ อน และส าหรั บ ปี มี จานวน 3,413 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 21.7 จากช่ วง
เดียวกันของปี ก่อนแบ่งเป็ น
- ในไตรมาส 4 ปี 2562 โรงแรมในประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 32.8 และสาหรับปี ลดลงร้อยละ
31.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการปิ ดตัวของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ การปิ ด
ปรั บปรุ งห้องพักบางส่ วนของโรงแรมดุ สิตธานี หัวหิ น และรายได้ที่ลดลงจากโรงแรมดุสิต
ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ จากผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินและการแข่งขันทางตลาดที่
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต หลังจากการ
ปรับปรุ งโรงแรมแล้วเสร็ จ และจากการเปิ ดให้บริ การโรงแรมดุสิต สวีท ราชดาริ กรุ งเทพ ใน
ไตรมาส 2
- ในไตรมาส 4 ปี 2562 โรงแรมในต่างประเทศมี รายได้ลดลงร้ อยละ 7.8 และสาหรับปี ลดลง
ร้ อยละ 1.5 เมื่ อเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน เนื่ องจากการแข่งขันที่ เพิ่มขึ้ นจากการเปิ ด
โรงแรมใหม่ของคู่แข่งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และผลกระทบเชิงลบจาก
การแข็งค่าของเงิ นบาทเมื่อเทียบกับเงิ นดอลลาร์ สหรัฐและฟิ ลิปปิ นส์ เปโซ สาหรับปี 2562 มี
รายได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนแม้วา่ จะได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
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ธุรกิจรับจ้ างบริหารโรงแรม
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จรับจ้างบริ หารโรงแรม จานวน 116 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 0.2 และสาหรับปี มีจานวน 378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 33.4 เมื่อเทียบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน
สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลอื่น ซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อธุ รกิจการท่องเที่ยวและธุ รกิจโรงแรมโดยภาพรวม อย่างไรก็ดีบริ ษทั มีได้รายได้จากธุ รกิ จบริ หารจัดการ
วิลล่าระดับหรู เพิม่ ขึ้นจากการลงทุนใน Elite Havens ตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ปี 2561
 ส่ วนแบ่ งผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษั ท มี ส่ วนแบ่ ง ผลขาดทุ น จากเงิ น ลงทุ น ใน Dusit Fudu Hotel
Management (Shanghai) Co., Ltd. (Dusit Fudu) จานวน 4 ล้านบาท ขาดทุ นเพิ่มขึ้ นจากปี ก่ อนร้ อยละ 160.2
เนื่ องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยเพิ่มขึ้ น และสาหรั บปี 2562 มี ส่วนแบ่งผลขาดทุ นจานวน 15 ล้านบาท ขาดทุน
ใกล้เคียงกับปี ก่อน จากผลประกอบการที่ดีข้ ึนในช่วงครึ่ งปี แรกของ Dusit Fudu
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มี EBITDA จากธุ รกิจโรงแรมจานวน 124 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
58.7 และสาหรับปี มีจานวน 460 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.5 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ที่ลดลงจากการปิ ด
ตัวของโรงแรมดุ สิ ตธานี กรุ ง เทพ การปรั บ ปรุ ง โรงแรมดุ สิ ตธานี หัวหิ น บางส่ วน และผลกระทบจาก
ก่อสร้ างรถไฟฟ้ าใต้ดินต่อโรงแรมดุ สิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ในขณะที่ผลประกอบการของโรงแรมดุสิต
สวีท ราชดาริ กรุ งเทพ ยังอยู่ในระยะเริ่ มต้น (เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการในไตรมาส 2 ปี 2562) ประกอบกับได้รับ
ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงิ นบาทเมื่ อเที ยบกับสกุลเงิ นอื่ นๆ ทาให้โรงแรมทั้งในและต่างประเทศมี
EBITDA ลดลง และมี ค่าใช้จ่ายพนักงานของโรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพ ที่ ยงั คงอยู่กบั บริ ษทั ตลอดจนมี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ในไตรมาส 2
ปี 2562
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของธุ รกิจโรงแรมจานวน 65 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 34.2 และสาหรับปี มีจานวน 337 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.3 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สาเหตุหลักเนื่ องจากสิ นทรัพย์ของโรงแรม ดุสิตธานี กรุ งเทพ และโรงแรมอื่นในเครื อได้ทยอยบันทึ กค่า
เสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
ธุรกิจการศึกษา
ไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจการศึกษา 103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.9 และสาหรับปี
มีจานวน 390 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน โดยเป็ นผลจากการลดลงในส่ วนแบ่ง
กาไรจาก เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต เนื่ องจากมีรายจ่ายส่ วนเพิ่มจากค่าเช่าและค่าเสื่ อมราคาจากการย้ายสถานที่
และเพิ่มพื้นที่เพื่อขยายธุ รกิจในอนาคต มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก Dusit Hospitality Education Philippines Inc.
สู งขึ้นเนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจการศึกษาปี ก่อนหน้ามีรายได้ค่าธรรมเนี ยม
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จาก วิทยาลัย Lyceum ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ทั้งนี้วทิ ยาลัยดุสิตธานีมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มหลักสู ตรระยะ
สั้นเพื่อขยายฐานรายได้ และลดผลกระทบจากการแข่งขันเนื่ องจากประชากรวัยศึกษาลดลง
บริ ษทั มี EBITDA จากธุ รกิจการศึกษาสาหรับไตรมาสนี้ 25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.9 และสาหรับ
ปี จานวน 28 ล้า นบาท ลดลงร้ อยละ 34.9 จากช่ วงเดี ย วกันของปี ก่ อน เป็ นผลจากการลดลงของรายได้
ดังกล่าวข้างต้น
ธุรกิจอาหาร
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจอาหารจานวน 91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86 ล้านบาทและ
สาหรับปี จานวน 402 ล้านบาทเพิ่มขึ้ น 383 ล้านบาท จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน ซึ่ งได้รับผลกระทบใน
ทางบวกอย่างต่อเนื่องจากการเข้าลงทุนในบริ ษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง จากัด ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2562 ส่ งผล
ให้ธุรกิจอาหารมีรายได้เติบโตขึ้นและมีสัดส่ วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 5.1 และร้อยละ 6.6 ของรายได้รวมใน
ไตรมาส 4 และปี 2562 ตามลาดับ
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มี EBITDA จากธุ รกิ จอาหารจานวน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 66.7
และสาหรับปี เป็ นจานวน 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 273.3 เมื่ อเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อนจากการ
ลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ธุรกิจอื่น
ไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จอื่น 596 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 207.2 และสาหรับปี
จานวน 1,549 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้ อยละ 212.9 จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิ ดจากกาไรจากการ
ขายเงินลงทุนระยะยาวในไตรมาส 2 กาไรจากการขายโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ในไตรมาส 3 กาไรจากการ
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใหม่ กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและเงินลงทุนเพื่อค้าในไตรมาส
4 และมีรายได้จากธุ รกิจใหม่ของบริ ษทั ดุสิต ฮอสปิ ตัลลิต้ ี เซอร์ วสิ เซส จากัด ที่เปิ ดดาเนินการธุ รกิจเมื่อต้นปี
นี้ (ธุ ร กิ จ จัด เลี้ ยงนอกสถานที่ (Dusit Events) ธุ ร กิ จ รั บ ท าความสะอาด (Dusit on Demand)) และเปิ ด
ให้บริ การร้านอาหาร “บ้านดุสิตธานี” อย่างเต็มรู ปแบบในปลายไตรมาส 3
ในไตรมาส 4 ปี 2562 EBITDA จากธุ รกิจอื่นมีจานวน 318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346 ล้านบาท จากช่วง
เดี ยวกันของปี ก่อน สาหรับปี มีจานวน 830 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 783 ล้านบาท จากปี ก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
รายได้อื่นตามที่กล่าวข้างต้น แม้วา่ จะมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้น
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่ อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA)
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั EBITDA เท่ากับ 472 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 53.7 และสาหรับปี เท่ากับ
1,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในธุ รกิจอาหาร
และธุ รกิจอื่นๆ ตามที่กล่าวข้างต้น
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ต้ นทุนทางการเงิน
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงิ น จานวน 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 45.4 และ
สาหรับปี จานวน 118 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 81.5 จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน จากดอกเบี้ยหุ ้นกูท้ ี่ บริ ษทั
ออกไปเมื่อปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินในปี 2562
กาไรสุ ทธิ
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ รวมส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม 266 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.4 และสาหรับทั้งปี จานวน 605 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สาเหตุหลักจากกาไรจากการขายโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ กาไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ และการ
ขายเงินลงทุนต่างๆ รวมถึงผลประกอบการจากธุ รกิจอาหารที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สาหรับกาไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่มีจานวนน้อยกว่ากาไรสุ ทธิ เนื่องจากกาไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นนั้น
เกิดจากผลประกอบการของบริ ษทั ที่กลุ่มบริ ษทั ลงทุนคู่กบั คู่คา้

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 14,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,664 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 23.0 เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวมปี ก่อน
 สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึ้น 2,671 ล้านบาท โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงิ นสดจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการจัดโครงสร้ างของโรงแรมดุ สิ ตธานี
มัลดีฟส์ เงินลงทุนชัว่ คราวจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุนใหม่ ลูกหนี้ การค้าและลูกอื่นจากการขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 7 ล้านบาท โดยหลักเกิดจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ลดลงจาก
การขายโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน หักกลบกับการเพิ่มขึ้นของค่าเช่ า
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

253

แบบ 56-1

ที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าจากการลงทุนในโรงแรมดุสิต สวีท ราชดาริ กรุ งเทพ และธุ รกิจร้านอาหาร บ้าน
ดุสิตธานี และค่าความนิยมจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีหนี้ สินรวมจานวน 8,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,837 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 51.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับหนี้สินรวม ปี ก่อน
 หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น 1,814 ล้า นบาท จากเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจากสถาบัน การเงิ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนและการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั เป็ น
การชัว่ คราว (Bridging finance)
 หนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น 1,023 ล้า นบาท จากเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลงทุ น ใน
โครงการต่างๆ และชาระคืนเงินกูร้ ะยะสั้นบางส่ วน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้งสิ้ นจานวน 5,905 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
2.8 เมื่อเปรี ยบเทียบกับส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ปี ก่อน ประกอบด้วยส่ วนของบริ ษทั จานวน 4,726 ล้านบาท และ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 1,179 ล้านบาท
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั มี เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสดจานวน 2,600 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 1,488 ล้านบาท (หลังผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 1,112 ล้านบาท
แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
บริ ษทั มีเงินสดรับสุ ทธิ 2,328 ล้านบาท ประกอบด้วย
 จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน จานวน 450 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลสุ ทธิ ของเงิ นสดรับจากการขายและ
ให้บริ การ หักกลบกับเงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้
 จากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 1,875 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลักจากเงินรับจากเงินกูย้ ืม
ระยะสั้น 9,266 ล้านบาท หักด้วยเงินจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้น 7,676 ล้านบาท เงินรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
1,197 ล้านบาท เงินจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว 317 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 114 ล้านบาท และจ่ายเงินปั น
ผล 481 ล้านบาท
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แหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
บริ ษทั มีเงินสดจ่ายสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 779 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลักจาก

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยชื่ อ บริ ษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง จากัด จานวน 471 ล้านบาท
เงิ น สดจ่ า ยเพื่ อ ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มจ านวน 646 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่ ล งทุ น ในทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิตธานี เงิ นสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 1,239 ล้านบาท เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 773 ล้านบาท สาหรับโรงแรมดุสิต สวีท
ราชดาริ กรุ งเทพ บ้านดุสิตธานี เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,394 ล้านบาท เงินสดรับ
จากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 216 ล้านบาท
หน่ วย: ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่
สินทรั พย์ หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่ อขาย
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้ า
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
รายได้ คา่ เช่ารั บล่วงหน้ า
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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31 ธ.ค.
% สินทรั พย์
2562
รวม
2,600
18.3%
933
6.6%
1,465
10.3%
290
2.0%
5,288
37.1%
1,814
12.7%
3,475
24.4%
1,381
9.7%
2,279
16.0%
8,949
62.9%
14,237
100.0%
1,762
12.4%
1,380
9.7%
96
0.7%
511
3.6%
3,749
26.3%
1,602
11.3%
998
7.0%
508
3.6%
1,475
10.4%
4,583
32.2%
8,332
58.5%
4,726
33.2%
1,179
8.3%
5,905
41.5%
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31 ธ.ค.
% สินทรั พย์ รวม เปลี่ยนแปลง
2561
1,112
9.6%
133.8%
457
3.9%
104.2%
849
7.3%
72.6%
199
1.7%
45.7%
2,617
22.6%
102.1%
473
4.1%
-100.0%
1,980
17.1%
-8.4%
4,300
37.2%
-19.2%
821
7.1%
68.2%
1,382
11.9%
64.9%
8,956
77.4%
-0.1%
11,573
100.0%
23.0%
167
1.4%
955.1%
1,248
10.8%
10.6%
241
2.1%
-60.2%
279
2.4%
83.2%
1,935
16.7%
93.7%
601
5.2%
166.6%
997
8.6%
0.1%
534
4.6%
-4.9%
1,428
12.3%
3.3%
3,560
30.8%
28.7%
5,495
47.5%
51.6%
4,971
43.0%
-4.9%
1,107
9.6%
6.5%
6,078
52.5%
-2.8%

แบบ 56-1
อัตราส่ วนทางการเงิน
ความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสือ่ มราคา
อัตรากาไรสุทธิ
ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
สภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
นโบบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (เท่า)**

31 ธ.ค. 62
26.4%
22.5%
5.2%
31 ธ.ค. 62
6.6%
7.1%
31 ธ.ค. 62
1.41
31 ธ.ค. 62
0.94
0.20
1.76
31 ธ.ค. 62
7.76

31 ธ.ค. 61
30.7%
18.0%
5.2%
31 ธ.ค. 61
5.9%
4.6%
31 ธ.ค. 61
1.35
31 ธ.ค. 61
0.40
0.09
1.11
31 ธ.ค. 61
7.73

**คำนวณจำกกำไรก่อนดอกเบีย้ และภำษี เงินได้/ดอกเบีย้ จ่ำย

ในปี 2562 บริ ษ ทั มี อตั ราก าไรก่ อนดอกเบี้ ย ภาษี เงิ นได้ และค่ า เสื่ อมราคา ดี ข้ ึ นแม้ว่า มี ก ารปิ ด
โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ เป็ นผลจากกาไรจากการขายเงินลงทุน และโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ รวมทั้งมีผล
ประกอบการจากธุ รกิจอาหารที่มากขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง จากัด สาหรับสถานะ
ทางการเงินของบริ ษทั ยังคงแข็งแกร่ งแม้วา่ อัตราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะเพิ่มมา
อยูท่ ี่ 0.94 เท่า แต่ยงั อยูภ่ ายใต้นโยบายของบริ ษทั ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 1.50 เท่าและต่ากว่าข้อกาหนดหุ น้ กูท้ ี่ไม่
เกิน 1.75 เท่า และภาระหนี้ สินดังกล่าวเป็ นการจัดหาเงินเพื่อใช้ในโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาธุ รกิจของกลุ่ม
บริ ษทั ในอนาคต
แนวโน้ มในปี 2563
ปี 2563 จะเป็ นปี แห่ งความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับบริ ษทั และธุ รกิ จการท่องเที่ยว จากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนที่เกิดจากนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริ กา และแม้จะเห็นว่าเงินบาทเริ่ ม
อ่อนค่าลงในช่วงระยะสั้นที่ผา่ นมา เงินบาทยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 เริ่ มส่ งผลกระทบเป็ นวงกว้าง
ต่อธุ รกิจท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างประเทศตั้งแต่ตน้ ปี ธุ รกิจหลายแห่ งเริ่ มได้รับผลกระทบจากการ
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พึ่งพิงห่ วงโซ่ ธุรกิ จ (Supply chain) จากประเทศจี น ปั จจัยเหล่านี้ กระทบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิ จ
ไทย ภาคการผลิต ตลอดจนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่ องจากจานวนนักท่องเที่ยวลดลง และการยกเลิกการ
จองห้องพักในฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ในเบื้องต้นบริ ษทั ประเมินว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5-6
เดือนกว่าที่ธุรกิจท่องเที่ยวจะทยอยพลิกฟื้ น โดยคาดว่าน่าจะเริ่ มเห็นสัญญาณการฟื้ นตัวของธุ รกิจท่องเที่ยว
ในช่ วงปลายเดื อนพฤษภาคมหรื อต้นเดื อนมิ ถุ นายน ส่ ง ผลให้บ ริ ษ ทั ต้องปรั บ แผนการตลาดของธุ รกิ จ
โรงแรม โดยจัดแคมเปญและโปรโมชัน่ มุ่งเน้นตลาดในประเทศมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปี 2563 บริ ษทั ได้เริ่ มโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการปรับเปลี่ ยนกระบวนการทางานผ่าน
โครงการ Organizational Transformation โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม (Group CEO) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หลัก ในต าแหน่ ง Chief Transformation Officer โดยมี Technology Transformation Leader และ Business
Transformation Leader เป็ นแกนหลักในการปฏิ รูปองค์กร ซึ่ งจะมุ่งเน้นถึ ง (1) การสร้ างความเป็ นเลิ ศใน
ธุ รกิจและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Disruption) (2) การเพิ่มมูลค่าในการให้บริ การกับลู กค้า
และ (3) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ก รเพื่ อ ความยัง่ ยื น ผ่ า นการสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ ก รที่ มุ่ ง เน้น
ความสาเร็ จและผลงาน (Performance based culture)
ปั จจุบนั บริ ษทั อยู่ระหว่างปรับประมาณการรายได้และงบลงทุนที่เกี่ยวข้อง โดยสรุ ปกลยุทธ์ธุรกิ จ
ในปี 2563 ดังนี้
ธุรกิจโรงแรม: บริ ษทั เน้นกลยุทธ์
 กระจายความเสี่ ย งโดยขยายธุ ร กิจ ไปต่ า งประเทศ สร้ า งสมดุ ล ของรายได้ จ ากโรงแรมทั้ ง ใน
ประเทศและต่ างประเทศ เป็ นการดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่ได้กาหนดไว้ โดยในปี 2563 บริ ษทั
วางแผนเพิ่มจานวนห้องพักประมาณ 2,000 ห้องจากการเปิ ดโรงแรมใหม่ในรู ปแบบรับบริ หารจัดการ (Asset
light) จานวน 9 แห่งในต่างประเทศ และเปิ ดโรงแรมที่เป็ นเจ้าของ 1 แห่งในประเทศไทย (ASAI Chinatown)
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสในการขยายธุ รกิ จบริ หารจัดการวิลล่าระดับหรู ภายใต้แบรนด์
Elite Havens ในยุโรปและออสเตรเลีย เพื่อลดการพึ่งพาจากภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
 ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพพอร์ ต ทรั พ ย์ สิ น ที่มี อ ยู่ (Asset portfolio rationalization) บริ ษ ท
ั อยู่ระหว่าง
พิจารณาจัดการทรัพย์สินโรงแรมที่มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนน้อยกว่าผลตอบแทนที่บริ ษทั ต้องการ
เพื่อนาเงินมาลงทุนในธุ รกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ธุ รกิจการศึ กษา: ยังคงได้รับผลกระทบจากโครงสร้างประชากรและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และจากการ
ปฏิวตั ิการศึกษาในยุคดิจิตอล (Education disruption) ส่ งผลให้จานวนนักศึกษาเข้าใหม่มีแนวโน้มลดลง เพื่อ
ความสามารถในการเติบโตทางธุ รกิจในระยะยาว บริ ษทั ปรับกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการในปี 2563 ดังนี้
 ปรั บโครงสร้ างหลักสู ตรให้ ทันสมัย เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพของนักศึกษา และตอบโจทย์ความ
ต้องการในตลาดที่เปลี่ยนไป
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เพิม่ การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ ากับการบริหารโรงแรม (Education-hotel integration) ให้

มากขึ้น
ขยายไปยังกลุ่มตลาดใหม่ โดยการปรับหลักสู ตรการศึกษาภาคพิเศษ (Non-Degree program)
เป็ นหลัก สู ตรการศึ ก ษาภาคปกติ (Degree program) และเจาะตลาดอาชี วศึ ก ษา ตลอดจนหลัก สู ตรก่ อ น
ปริ ญญาตรี (Pre-degree)
 ปรั บ กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิจ การศึ ก ษาในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ โดยปั จ จุ บ น
ั Dusit Thani Philippines, Inc.
(DTPI) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อยูร่ ะหว่างศึกษาการขายหุ ้นของ Dusit
Hospitality Education Philippines Inc. (DHMC) ซึ่ งประกอบธุ รกิ จโรงเรี ยนการโรงแรม Dusit Hospitality
Management College ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เนื่ องจากที่ผา่ นมาโครงการนี้ มีความล่าช้าอยูพ่ อสมควร บริ ษทั
จึงตัดสิ นใจลดความเสี่ ยงจากการเพิ่มทุนใน DHMC และปรับกลยุทธ์เป็ นรับจ้างบริ หารแทน ทาให้บริ ษทั ยัง
รักษาโมเดล Education-hotel integration กับโรงแรมดุ สิต ดี ทู เดอะฟอร์ ท มะนิ ลาได้ดงั เดิ ม เป็ นการปรับ
พอร์ ต การลงทุ น ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ โ ดยใช้แ นวทาง Asset light แทนการลงทุ น การจัด การดัง กล่ า ว
สอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้างธุ รกิจการศึกษาของกลุ่มดุสิตในอนาคต และเป็ นการบริ หารจัดการ
ธุ รกิ จโรงแรมดุ สิตธานี มะนิ ลา ซึ่ งสัญญาเช่ าจะครบกาหนดในอีก 8.5 ปี ข้างหน้าไปในคราวเดี ยวกัน โดย
บริ ษทั จะนาเงินที่ได้รับจากการขายหุ ้น DHMC มาใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนและชาระคืนภาระหนี้ บางส่ วน
ของ DTPI


ธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ : บริ ษทั ยังคงหาแนวทางธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในรู ปแบบต่างๆ โดยยังมองการ
ร่ วมทุนกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ งอยู่ โดยที่
 โครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม “ดุสิต เซ็ นทรั ล พาร์ ค” ปั จจุบน
ั อยูร่ ะหว่างการรื้ อถอน
อาคารโรงแรมและอาคารรอง ตลอดจนได้ทาการตอกเข็มตามแผนงาน ซึ่ งการรื้ อถอนอาคารและการตอก
เข็มคาดว่าจะแล้วเสร็ จตามแผนในเดื อนมิถุนายนและธันวาคม 2563 ตามลาดับ ทั้งนี้ บริ ษทั มีแผนที่จะขาย
อาคารที่พกั อาศัย (Residence) หลังจากก่อสร้างสานักงานขายและห้องชุ ดตัวอย่างเสร็ จในช่วงกลางปี 2563
สาหรับกาหนดการแล้วเสร็ จของโครงการยังคงเหมือนเดิ ม คือ เปิ ดโรงแรมในต้นปี 2566 ศูนย์การค้าและ
อาคารสานักงานในปลายปี 2566 และอาคารที่พกั อาศัยในกลางปี 2567
 โครงการพัฒ นาคอนโดมิ เ นี ย มระดับ ไฮเอนด์ “เดอะ แฮมป์ ตั น ศรี ร าชา บาย ออริ จิ้น แอนด์
ดุสิต” ได้เลื่อนแผนการขาย Pre-sale ออกไปเป็ นไตรมาส 2 ปี 2563 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทา
ให้ผปู ้ ระกอบการในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์เลื่อนการเปิ ดตัวโครงการใหม่ออกไป
 โอกาสในการประกอบธุ ร กิจอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2563
บริ ษั ท ได้ ล งนามในสั ญ ญาร่ วมลงทุ น กั บ Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) เพื่ อ พัฒ นา
คอนโดมิ เนี ย ม 3 แห่ ง และโรงแรม 2 แห่ ง ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ (MPIC เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ย นใน The
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Philippine Stock Exchange และเป็ นผูพ้ ฒั นาโครงการโครงสร้ างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์
อาทิ โรงไฟฟ้า ทางหลวง การประปา และรถไฟรางเบา)
การร่ วมลงทุ นกับ MPIC จะช่ วยขยายขอบเขตการดาเนิ นธุ รกิ จคอนโดมิ เนี ย มและโรงแรมของ
บริ ษทั ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุ รกิจให้แก่บริ ษทั เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานของ
ธุ รกิ จคอนโดมิ เนี ยมในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งธุ รกิ จโรงแรมใน
ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ มีโอกาสในการเติบโตสู งกว่าประเทศไทย ซึ่ งสามารถเห็ นได้จากอัตราการเติ บโตของ
รายได้เฉลี่ ยต่อห้อง (RevPar) ความร่ วมมื อทางธุ รกิ จในครั้ ง นี้ จะทาให้บ ริ ษทั สามารถสร้ างรายได้อย่า ง
สม่ า เสมอในอนาคต การเป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จกับ MPIC นอกจากจะเกิ ดประโยชน์ เกื้ อหนุ นร่ ว มกัน
(Synergy) โดยนาความเชี่ ยวชาญของทั้งสองฝ่ ายมาใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อก่อให้เกิ ดการเติบโตทาง
ธุ รกิจของบริ ษทั ที่ต่อเนื่องและมัน่ คงในอนาคต
ธุรกิจอาหาร: ธุ รกิจอาหารของบริ ษทั ยังขยายตัวและมีแผนที่จะรับรู ้ผลกาไรจากเงินลงทุน
 การเติ บ โตของรายได้ ต่ อ เนื่ อ ง (Recurring revenue) จากธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารจั ด การอาหาร
(Catering) แก่ โ รงเรี ย นนานาชาติ ในเดื อ นมกราคม 2563 Epicure Catering Co., Ltd. (ECC) ลงนามใน
สั ญญาซื้ อขายหุ ้น The Caterers Joint Stock Company (Caterers) ซึ่ ง ประกอบธุ รกิ จให้บ ริ ก ารจัดการด้า น
อาหารและเครื่ องดื่มที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะทาให้ ECC มีส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในธุ รกิจการให้บริ การ
Catering อาหารแก่โรงเรี ยนนานาชาติท้ งั ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และเป็ นเป็ นผูน้ าในตลาด
อาเซียน
ทั้งนี้ ECC จะเข้าซื้ อหุ ้นใน Caterers ทั้งหมด โดยแบ่งการเข้าซื้ อหุ ้นออกเป็ น ครั้งแรกในสัดส่ วน
ร้อยละ 51 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (มูลค่าการลงทุนประมาณ 2.04 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ 61.2 ล้าน
บาทที่อตั ราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ) และจะซื้ อหุ น้ เพิ่มอีกร้อยละ 19 ภายในกลางปี 2564 และ
ซื้ อหุ น้ ที่เหลืออีกร้อยละ 30 ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565
 การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพภายใต้ แ บรด์ “KAUAI” (คา-วา-อิ ) ภายใต้ก าร
ดาเนินงานของบริ ษทั ดุสิต เรี ยล ฟู้ดส์ จากัด ซึ่ งเปิ ดร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพสาขาแรกที่เวอร์ จิ้น แอ็คทีฟ 101
ในปลายปี 2562 และมีแผนที่จะเปิ ดจุดขายมากขึ้นในปี 2563
 การขายเงินลงทุนบางส่ วนใน NR Instant Produce (NRF) ตามแผนการจัดการการลงทุนและ
โครงสร้ างสิ นทรั พย์ ของบริ ษัท (Balance sheet rationalization) เพื่อรับรู ้ ผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้
แนวโน้มการเติบโตทางธุ รกิจของ NRF ยังมีทิศทางที่ดีและมีแผนที่จะเติบโตทางธุ รกิจในอนาคต อย่างไรก็
ตามทาง NRF ต้องการปรับโครงสร้างผูถ้ ื อหุ ้นก่อน IPO ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของ NRF จึงต้องการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อนา
หุ น้ ดังกล่าวไปจัดสรรเพื่อให้มีจานวน Strategic investors เพิ่มขึ้น หลังการขายเงินลงทุนใน NRF แล้ว Dusit
Foods Co., Ltd. ยังเป็ น Strategic shareholder ใน NRF ด้วยสัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 6.382
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โอกาสในการเติบโตของธุ รกิจจาหน่ ายอาหารสาเร็ จรู ปพร้ อมปรุ งภายใต้ แบรนด์ “ของไทย”
บริ ษทั ได้เริ่ มทาการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริ กาในปลายปี 2562 และมีแผนที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในปี
2563


พัฒนาธุรกิจฟรานไชส์ ร้านอาหารนอกโรงแรม ได้แก่ ร้านอาหารเวียดนาม “เธี ยนดอง” และคอฟฟี่
ชอป “Dusit Gourmet”
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เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกีย่ วกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้ อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
1. นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )
83

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
24 มีนาคม 2558
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

-

Bachelor of Business, Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญารัฐศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program รุ่ น 5/2003
Audit Committee Program รุ่ น 19/2007
Finance for Non-Finance Directors รุ่ น 39/2008
Role of Chairman Program รุ่ น 32/2013
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
มี.ค. 2558 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2559 – ก.พ. 2563
2542 – ก.พ. 2563
2542 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั
2536 – ปัจจุบนั
2531 – ปัจจุบนั
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ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานที่ปรึ กษา
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ
บมจ. สยามแม็คโคร
บมจ. สยามแม็คโคร
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
มูลนิธิบวั หลวง
มูลนิธิหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริ คไทย
บ. มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย
มูลนิ ธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย
สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
บ. ไทยน้ าทิพย์
บ. อมตะ ซิต้ ี
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี่
มูลนิธิสงั กะสี ผาแดง

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

1. นายอาสา สารสิน (ต่ อ)
2558–2561
2556 – 2559
2550 – 2559
2544–2561
2543 – 2555
2538 – 2542
2534 – 2535
2529 – 2531
2525 – 2529
2520 – 2523
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ตาแหน่ ง
ประสบการณ์
ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ราชเลขาธิการ (ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)
รองประธานกรรมการ / ที่ปรึ กษา
รัฐมนตรี
เอกอัครราชทูต
ปลัดกระทรวง
เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย

ชื่ อหน่ วยงาน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. สยามแม็คโคร
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
สานักราชเลขาธิการ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศสหรัฐอเมริ กา
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศเบลเยีย่ ม

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
2. ศาสตราจารย์พิเศษหิ รัญ รดีศรี
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
30 เมษายน 2542

อายุ
(ปี )
90

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

-

-

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

MBA Wharton School, University of
Pennsylvania สหรัฐอเมริ กา
ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนี ยบัตรชั้นสู งทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Certification Program (0/2000)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Fellow Member สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
วุฒิบตั ร วปอ. 2524
ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริ ษทั โรงเรี ยน
การจัดการ Yale University ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Pack 5 & Fair Value รุ่ นที่ 2/2016
รู้ทนั เข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรอบรมและพัฒนากรรมการ โดย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัมมนาตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต.

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

เม.ย. 2542 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2558 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2542 – พ.ค. 2562
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2543 – ปัจจุบนั
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
2553 – ปัจจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
2558 – ปัจจุบนั
ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิเศษบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม / ประธานคณะทางานเพื่อการลงทุนอย่างยัง่ ยืน /
ประธานที่ ปรึ กษาศูนย์พฒั นาการกากับดูเเลกิ จการที่ ดี
2546 – ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการทดสอบผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
ประสบการณ์
2542 – 2561
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2542 – 2557
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2543 – 2551
ประธานกรรมการ
2533 – 2537
ประธานกรรมการ
2529 – 2531
ผูว้ า่ การ

ไม่มี
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ชื่ อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. นวกิจประกันภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

กรมสรรพากร
บมจ. ไทยคม
บมจ.ดุสิตธานี
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การขนส่ งรถไฟฟ้ามหานคร
การรถไฟแห่ งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
29 เมษายน 2556

อายุ
(ปี )
70

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

-

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณั ฑิต(เกียรตินิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาบัตรหลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชนประจาปี การศึกษา2546-2547
ประกาศนี ยบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที่ 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสานักงานกฤษฎีกา
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้านการค้าและการ
พาณิ ชย์รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า
ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสูง หลักสูตรที่ 1
รุ่ นที่ 30 สานักงาน ก.พ.
ประกาศนี ยบัตร Change Management Ripa International ,
UK
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
Director Certification Program รุ่ น 10/2001
Director Certificate Program Update รุ่ น 3/2015
Anti-Corruption for Executive Program
Role of Compensation Committee รุ่ น 20/2015

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
ปรึ กษา

ปัจจุบนั

ประธาน

ปัจจุบนั

คณะอนุกรรมการบริ หารการทดสอบการปฏิบตั ิงาน
ของผูส้ อบบัญชี และประธานคณะทางานผูท้ รงคุณวุฒิ
การปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี
ประสบการณ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หัวหน้าผูต้ รวจราชการ
ที่ปรึ กษาการพาณิ ชย์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รองอธิบดีกรมการประกันภัย

2556 – ปัจจุบนั
2558 – พ.ค. 2562

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

Risk Management Program for Corporate Leaders
รุ่ น 1/2015

2558
2550 – 2553
2549
2547
2543

Advance Audit Committee Programs
Risk Management Plan รุ่ น 11/2016
Nomination and Role of the Governance Committee
รุ่ น 8/2016
Board Matters and Trends รุ่ น 2/2017
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ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์
อนุกรรมการกาหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชี พ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สานักงาน กพ.
สานักงาน ก. ล. ต.
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์

ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
3. นางปราณี ภาษีผล (ต่ อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

-

-

-

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)

CEO Succession Management
Boardroom Success Through Financing & Investment
(BFI 4/2561)
Talent Management Course: Development & Succession
Planning สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี โดยสานักงาน ก. ล. ต.
AC Forum 2560 โดย บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
Compensation and Benefits Design Fundamental
and Practical Master Class 2017 By Omegaworldclass
TFR6 ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่ นที่ 1/61 (หลักสู ตรย่อย 00503)
และ สรุ ปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สาคัญของ
TFRS (ฉบับปรับปรุ ง 2560) รุ่ นที่ 2/6 โดยสภาวิชาชีพ
บัญชี
IT Governance and Cyber Resilience Program โดย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Chairman Forum 2019 “Successful corporate culture
change : from policy to practice” โดยสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Board that Make a Difference โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Legal & Tax I IHQ, ITC & ROH Outbound Investment
โดย Omega Worldclass
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เอกสารแนบ 1
ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
23 เมษายน 2561
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

-

-

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

Master of Science, Operations Research,
University of Southampton ประเทศอังกฤษ
Bachelor of Arts in Mathematics and
Economics (Joint Honor), University of
Wales ประเทศอังกฤษ
CMO Academy สถาบัน INSEAD ประเทศ
Singapore ปี 2559
หลักสู ตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู งของรัฐวิสาหกิจและ
องค์กรมหาชนรุ่ นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า ปี
2557
Director Certification Program รุ่ น 111/2008
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
ต.ค. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ปัจจุบนั
กรรมการด้านกฏหมาย
ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
-ไม่มีประสบการณ์
2558- 2560
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
2557-2558
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ / ที่ปรึ กษากรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
2557
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายการพาณิ ชย์
2556
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ
2554
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายบริ การลูกค้า
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ชื่ อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. การบินไทย
บมจ. สายการบินนกแอร์

บมจ. การบินไทย
บมจ. การบินไทย
บมจ. การบินไทย
บมจ. การบินไทย
บมจ. การบินไทย

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
5. ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
1 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

-

-

-

-

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford
University สหรัฐอเมริ กา (ทุนฟุลไบรท์)
Master of Laws (LL.M.), Harvard University
สหรัฐอเมริ กา (ทุนฟุลไบรท์)
Master of Laws (LL.M.), Cornell University
สหรัฐอเมริ กา (ทุน ก.พ.)
นิ ติศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เนติบณั ฑิตไทย (นบท.) สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 11/2014 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่ นที่ 18/2015 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนัก
บริ หารระดับสู ง (ปปร.) รุ่ นที่ 5 สถาบันพระ
ปกเกล้า
หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่ นที่
49 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง (วตท.) รุ่ นที่ 8
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั
มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั
2559 – ส.ค. 2561

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการกากับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
อนุกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ
กรรมการบริ หารและรองประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการ
นายกสภา
กรรมการบริ หารและประธานสาขาประเทศไทย

2557 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั

2560 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2557 – 2560
2557 – 2558
2551 – 2557
2548 – 2551
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กรรมการ
อุปนายกสภา
ประสบการณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจา
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ชื่ อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ปตท.
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย

ศาลยุติธรรม
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มูลนิ ธิป้องกันอาชญากรรมแห่ งเอเชี ย
(Asia Crime Prevention Foundation – ACPF)
เนติบณั ฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
6. ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.
คุณหญิง สุ ชาดา กีระนันทน์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะ
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
1 มีนาคม 2560

อายุ
(ปี )
73

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

-

ดุษฎีบณั ฑิต สาขาสถิติ
Harvard University, U.S.A.
มหาบัณฑิต สาขาสถิติ
Harvard University, U.S.A.
พาณิ ชยศาสตร์ บณั ฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program รุ่ น 0/2000
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

มี.ค. 2560 – ปัจจุบนั
มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
รองประธานกรรมการ

2551 – ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

กรรมการสภา
กรรมการและเหรัญญิก

2558 – มี.ค.2561
2555 – ก.พ. 2561
2554 – 2557
2549 – 2551
2547 – 2551
2542 – 2547
2534 – 2542
2531 – 2551

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ประสบการณ์
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ ทรัพยากรบุคคล
นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการบริ หาร
สมาชิก
อธิการบดี
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
กรรมการสภา

ชื่ อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. เสริ มสุข

ร้านภูฟ้า
สภากาชาดไทย
มูลนิธิสมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดาริ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
7. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
1 มีนาคม 2560
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

อายุ
(ปี )
70

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

-

-

ปริ ญญาโท สาขาการเงินการคลัง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

มี.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2544 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
2560 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2553 – ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา
2552 – ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา
2551– ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การเงิน)
คณะกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินผล
2543 – ปัจจุบนั
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ ง
ประสบการณ์
2558 – 2560
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
2554 – 2560
รองประธานกรรมการ
2554 – 2561
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

Wharton School, University of Pennsylvania
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม
ดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Certification Program รุ่ น 58/2005
Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries รุ่ น Exclusive ปี 2557
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 5
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
(วปรอ. รุ่ นที่ 344)
การฝึ กอบรมจากสถาบันพัฒนากรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบัน
พระปกเกล้า หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ
สาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่ นที่ 15
ประกาศนียบัตร วพน. 12 หลักสูตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน โดยสถาบัน
วิทยาการพลังงาน

2553 – เม.ย. 2560

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง
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กรรมการ/ ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร

ชื่ อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. พี.ซี .เอส. แมชีน กรุ๊ ป โฮลดิ้ง
บมจ. ทรี นิต้ ี วัฒนา
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
บ. สมาร์ท ไอดี กรุ๊ ป
บ. การแพทย์ สุขมุ วิท 62
สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
บมจ. ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชัน่
(ประเทศไทย)
บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ /
กรรมการการลงทุน
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
1 กรกฎาคม 2560

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

-

Master of Engineering (IE&M)
สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย (AIT)
วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต (วิศวกรรม
อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
Director Certification Program รุ่ น 67
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั
กรรมการการลงทุน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ /กรรมการบริ หาร/ ประธานกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
ปัจจุบนั
กรรมการ
ประสบการณ์
2551 – 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริ หาร
2550 – 2551

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ ทางาน
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ชื่ อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
บมจ.โอสถสภา
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ. ไทยคม
บมจ. บีอีซี เวิลด์
บมจ. เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจินียริ่ ง
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
9. นางวรางค์ ไชยวรรณ
กรรมการ / กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
11 สิ งหาคม 2552

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

Master of Business Administration in Finance and
Investment, George Washington University,

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
2.57

Washington D.C. สหรัฐอเมริ กา
-

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน

ส.ค. 2552 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ดุสิตธานี

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บมจ. ดุสิตธานี

เม.ย. 2559 – พ.ค. 2562

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /

บมจ. ดุสิตธานี

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์

ปัจจุบนั

Director Accreditation Program รุ่ น 60/2006
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น

Certified Financial Planner รุ่ นที่ 1 ของสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
ปัจจุบนั

กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

บมจ. ไทยประกันชี วิต

Association)

ปัจจุบนั

บมจ. ไทยประกันสุขภาพ

Life Insurance Top Executives Seminar 2008,
FALIA, JAPAN

ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ

- ไม่มี -

บ. แสงโสม / บ. กาญจนสิ งขร / บ. ธนภักดี
บ. เฟื่ องฟูอนันต์ / บ. มงคลสมัย /

-

ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รุ่ นที่ 5

-

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

2543 – 2555

กรรมการ

บ. ฟิ ทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย )

วิทยาการประกันภัยระดับสู ง (วปส.) รุ่ นที่ 2
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง

2550 – 2552
2544 – 2549

กรรมการ
รองประธาน

บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริ วเวอรี่
บ. ไทยประกันชีวิต

-

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

บ. วี.ซี . สมบัติ / บ. ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง /
บ. เพชรการค้า
ประสบการณ์
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เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
10. นายชนินทธ์ โทณวณิก

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

Master of Business Administration,

-

Boston University สหรัฐอเมริ กา
DirectorCertificationProgram รุ่ น 72/2006

รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั

-

DirectorAccreditationProgram รุ่ น 10/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2523
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
พี่ชายนางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์
บิดานายศิรเดช โทณวณิ ก

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
49.94

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ชื่ อหน่ วยงาน

2561–ปั จจุบนั

กรรมการ

บ. ดุสิต ฟู้ดส์

รวมอยูใ่ นกลุ่มท่าน

ส.ค.2560 –ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ รี ท

ผูห้ ญิงชนัตถ์

เม.ย.2560 –ปัจจุบนั

กรรมการ

D&J Co., Ltd.

ปิ ยะอุย

ม.ค.2559 – ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร

บมจ. ดุสิตธานี

2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

บ. วิมานสุ ริยา
Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
วิทยาลัยดุสิตธานี

2556 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2551– ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั
2533 – ปัจจุบนั
เม.ย.2560 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

2558 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง
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อุปนายกสภาวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ/ กรรมการกากับดูแลกิจการ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริ การ
หัวหน้าทีมภาคเอกชน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
Dusit Overseas Co., Ltd.
Dusit Thani Philippines, Inc.
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
หอการค้าไทย
คณะทางานร่ วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ D6 การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว &
MICE
บ. ปิ ยะศิริ
บ. เจทีบี (ประเทศไทย)
บ. ชนัตถ์และลูก

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

10. นายชนินทธ์ โทณวณิก (ต่ อ)

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน

2532 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บ. ไทย-เจแปน แก๊ส

2531– ปัจจุบนั

กรรมการ

บ. ธนจิรัง

ประสบการณ์

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

2555 – ก.ค. 2562

กรรมการ

Dusit USA Management Inc.

2553 – มิ.ย. 2562
2551– มิ.ย. 2562
2543 – มิ.ย. 2562
2557 – มิ.ย. 2562

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์

2549 – ม.ค. 2562
2554 – มี.ค. 2561
2559 – มิ.ย. 2560

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2549 – 2558
2553 – 2559

กรรมการผูจ้ ดั การ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

2553 – 2559
2549 – 2551
2549 – 2551
2549 – 2551 และ
2542 – 2543
2547 – 2551 และ
2541 – 2545
2544 – 2546

Board Member
สมาชิก
กรรมาธิการ
ประธาน

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
บ. ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์ /
บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ / บจ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ต้ ี
บมจ. ดุสิตธานี
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดุสิตธานี
The Emirates Academy of Hospitality Management
สภานิ ติบญั ญัติเเห่ งชาติ
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละการท่องเที่ยว
สภานิ ติบญั ญัติเเห่ งชาติ

นายกสมาคม

สมาคมโรงแรมไทย

ประธานอุตสาหกรรมบริ การ

สภาหอการค้าไทย
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เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
11. นางสินี เธียรประสิทธิ์
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
26 เมษายน 2522

-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
น้องสาวนายชนินทธ์ โทณวณิ ก

-

Mac Duffies Springfield, MA
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หลักสู ตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั
รุ่ นที่ 29
หลักสู ตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน รุ่ น 8/2555
Director Certification Program Refresher
Course รุ่ น 2/2009
Improving the Quality of Financial
Reporting รุ่ น 1/2006
Finance for Non-Financial Director รุ่ น 22/2005
DirectorCertification Program รุ่ น 65/2005
Director Accreditation Program รุ่ น 9/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
49.94
รวมอยูใ่ นกลุ่มท่าน
ผูห้ ญิงชนัตถ์
ปิ ยะอุย

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ชื่ อหน่ วยงาน

ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ดุสิตธานี
Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.
บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล

2554 – ปัจจุบนั

กรรมการ

DMS Property Investment Pvt. Ltd.

2553 –ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Dusit Thani Philippines, Inc..
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
บ. เทวารัณย์ สปา

2533 – ปัจจุบนั

กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
กรรมการ

บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์

2559 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

2555 – ก.ค. 2562
2551 – มิ.ย. 2562
2557 – พ.ย. 2561
2554 – มี.ค. 2561
2551 – ก.ย. 2559
2523 – ก.ย. 2559

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง
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ประสบการณ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการบริ ษทั
เลขานุการคณะกรรมการ

บมจ. โอสถสภา

บ. คิวบ์ เรี ยล พร็ อพเพอร์ ต้ ี
บ. แอคมี พริ นติง้ / บ. ชนัตถ์และลูก /
บ. ปิ ยะศิริ / บ. ธนจิรัง
Dusit USA Managament Inc.
Dusit Overseas Co., Ltd.
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
12. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
กรรมการ กรรมการการลงทุน

อายุ
(ปี )
55

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

กรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน

ก.ค.2562–ปัจจุบนั

กรรมการ

บ. ดุสิต เรี ยล ฟู้ดส์

มิ.ย.2562–ปัจจุบนั

บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ รี ท

Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

ม.ค.2562–ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

ก.ย.2561–ปัจจุบนั

กรรมการ

LVM Holding Pte Ltd.

ปริ ญญาตรี สงั คมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ค.2561–ปัจจุบนั

กรรมการ

บ. ดุสิต กูร์เมต์

มี.ค. 2561–ปัจจุบนั

กรรมการ

บ. ดุสิต ฟู้ดส์ / บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์

ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

พ.ย.2560–ปัจจุบนั
เม.ย.2560–ปัจจุบนั

บ. อาศัย โฮลดิ้งส์
D & J Co., Ltd.

ส.ค.2559–ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เม.ย.2559–ปัจจุบนั

กรรมการ

บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ /

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
1 ตุลาคม 2558

ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน
และการบัญชี ต่างประเทศ มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)

-

Director Certification Program รุ่ น 89/2007

-

Advanced Audit Committee Program รุ่ น
23/2016 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

บ. วิมานสุริยา
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต / บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

มี.ค.2559- ปัจจุบนั

กรรมการ

ก.พ.2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ

ม.ค.2559–ปัจจุบนั
ธ.ค.2558–ปัจจุบนั
พ.ย.2558–ปัจจุบนั
ต.ค.2558–ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม/ กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
สมาชิกคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ต.ค.2558–ปัจจุบนั

ม.ค. 2563– ปัจจุบนั

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

บ. เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง
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บ. ดุสิต ไชน่าแคปปิ ตอล /
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Thani Philippines, Inc. /
Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
วิทยาลัยดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

12. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ (ต่ อ)

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน

พ.ย.2559– ปัจจุบนั Member of the International Advisory Board

Ecole Hôtelière de Lausanne

ก.ย.2558 –ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

พ.ค.2557–ปัจจุบนั กรรมการอานวยการ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ งประเทศไทย

ประสบการณ์
ก.ย.2555– พ.ย. 2561 กรรมการอานวยการการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ก.ย.2560– เม.ย. 2561 กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

บมจ. สายการบินนกแอร์

ส.ค.2559–เม.ย. 2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บมจ. สายการบินนกแอร์

มี.ค.2559–2560

กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี

ธ.ค.2559–มิ.ย.2560

กรรมการ

บ. ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์

2558 – 2559

กรรมการที่ปรึ กษาหลักสูตรเยาวชนภิวฒั น์

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม

2554 – 2558
2554 – 2558

ประธานกรรมการบริ หาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร สายธุรกิจสื่ อโฆษณา
และธุรกิจใหม่
ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการ/ ประธาน
คณะอนุกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยีเซอร์ วิสเซส
ผูช้ ่วยประธานเจา้ หน้าที่บริ หารสานักประธานเจา้ หน้าที่
บริ หาร
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปและรองประธานธุรกิจทัว่ ไป
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บมจ. ไทยคม
บมจ. อินทัช

2554 – 2558
2554 – 2558
2554 – 2557
2553 – 2554
2552 – 2553
2550 – 2552
2546 – 2550

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ
Shenington Investment Pte Ltd.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
IBM ASEAN
สานักงานใหญ่ IBM, New York, U.S.A.
IBM ASEAN
บริ ษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จากัด

เอกสารแนบ 1

คณะผู้บริหาร และประวัติ
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
1. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
2. นายณรงค์ ชัย ว่ องธนะวิโมกษ์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน

รายละเอียดปรากฏอยูใ่ น ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
57

-

ปริ ญญาโท Info Systems มหาวิทยาลัย
Golden Gate สหรัฐอเมริ กา

การเงินกลุ่ม และบริ หารการลงทุน

-

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

-

ปริ ญญาโทการบริ หารธุรกิ จ
มหาวิทยาลัย Pittsburgh สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ

ไม่มี

2562 – ปัจจุบนั

มิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-

-

กรรมการ

บ. เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง / บ. อาศัย โฮลดิ้งส์ /
บ. ดุสิต ฮอสปิ ตัลลิต้ ี เซอร์ วสิ เซส / บ. ดุสิต ฟู้ดส์ /
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล / บ. ดุสิต กูร์เมต์ /
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ /
Dusit Overseas Co., Ltd.

Supervisor

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

Capital Market Academy

ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่ม

บมจ. ดุสิตธานี

รุ่ นที่ 23/2560

ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บ. วิมานสุริยา

CIMB Insead Leadership program
ปี 2554
ประกาศนียบัตร Financial Institutions
Governance Program ปี 2554
Director Certificate Program
(DCP) ปี 2553 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสูตร Corporate Finance 3/2562 จาก
สภาวิชาชีพบัญชี (จานวน 7.30 ชัว่ โมง)

2561 – ปัจจุบนั
2558 – 2561

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ / LVM Holding Pte Ltd.
บมจ. การบินไทย

2543 – 2547

กรรมการ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายการเงินและ
การบัญชี
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน
First Senior Vice President, MIS & Planning Division
Head กลุ่มการเงิน
Head of Business Finance, Wholesale Bank

2541 – 2543

รองประธาน Finance Control Department

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

2552 – 2558
2547 – 2552
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จากัด (มหาชน) และ
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ (ประเทศไทย) จากัด

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
3. นายสุ กจิ งามสง่ าพงษ์

อายุ
(ปี )
51

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

ปริ ญญาโท สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

และการเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

-

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

บมจ. ดุสิตธานี

ต.ค. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ
2559 – 2562
รองประธาน

บ. ดิ ออริ จิ้น ดุสิต
กลุ่มบริ ษทั คอนวูด (บริ ษทั ย่อยในกลุ่ม
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
บ. ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก (บริ ษทั ย่อยใน
กลุ่ม บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

2559 – 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554 – 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

พีที คอนวูด อินโดนีเซีย

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (สภาวิชาชีพบัญชี

2551 – 2554

Corporate Controller

โฮลซิม กรุ๊ ป ซัพพอร์ต
กรุ งซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย)
ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (สมาคมผู้
ตรวจสอบภายในสากล รัฐฟลอริ ดา้ สหรัฐอเมริ กา)
Director Certification Program (DCP) รุ่ น 240/2560
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2546 –2551
2545 – 2548
2543 – 2546

หัวหน้าหน่วยงานบัญชีและรายงาน
อาจารย์พิเศษ การควบคุมและตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

2534 – 2543

ผูจ้ ดั การอาวุโส

บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง (อาร์เธอร์
แอนเดอร์ เซ่น) จากัด

หลักสูตร Corporate Governance for Executive
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร High Performance Leadership (HPL)
IMD Business School ประเทศสิ งคโปร์

-

หลักสูตร Holcim Senior Leadership Seminar,
IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

-

ชื่ อหน่ วยงาน

ก.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
-

ตาแหน่ ง

CFO’s Orientation Course of New IPOs รุ่ นที่ 4
(จานวน 12 ชัว่ โมง)

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
4. นางสาวละเอียด โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

อายุ
(ปี )
57

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2562 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์ / บ. ดุสิต กูร์เมต์ /
บ. ดุสิต เรี ยล ฟู้ดส์

2559 – ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

บมจ. ดุสิตธานี

2556 – 2559

รองประธานฝ่ ายพัฒนาธุรกิจใหม่

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2546 – 2556

ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หาร ผูบ้ ริ หารฝ่ ายโครงการ

บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทยและ ไอบีเอ็ม เอพี (เซียงไฮ้)

2533 – 2544

รองประธานฝ่ ายพัฒนาสิ นค้าใหม่

บ. เทเลคอมเอเซีย

-

Director Certification Program, IOD 2015

2530 – 2532

ผูบ้ ริ หารฝ่ ายธุรกิจ

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

2528 – 2529

นักวิเคราะห์ระบบ

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

-

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
2017 Asia Pacific Hotel Management

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)

-

-

-

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

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
5. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

นิ ติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ

-

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน

2560 – ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

บมจ. ดุสิตธานี

ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยลอนดอน
นิ ติศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 – 2560
2546 – 2553
2544 – 2545

ที่ปรึ กษากฎหมาย
ทนายความหุ ้นส่ วน
ที่ปรึ กษากฎหมาย

บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
บ. เมเยอร์ บราวน์ เจเอสเอ็ม (ประเทศไทย)
บ. กฎหมายเอสซีจี

-

เกียรติบตั ร “Proficiency in English for
Academic Purposes”, University
College London

2532 – 2544

นิติกร

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

-

เกียรติบตั ร “Drafting of Patent
Applications in European Community”
European Patent Office

-

-

-

-

เกียรติบตั ร “Negotiating and Drafting
International Commercial Contract” The
Study Group - Oxford, The U.K.
หลักสูตร Business Concept
Development
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เกียรติบตั ร “Completion of the Program
Training of Lawyers for International
Practice & Arbitration” กระทรวงยุติธรรม
International Practice & Arbitration”
กระทรวงยุติธรรม
Leadership Development Workshop,
Berkeley, 2017

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
6. นา ยบุน ควี ลิม้

อายุ
(ปี )
59

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Nanyang Business School, Nanyang
Technological University สิ งคโปร์
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

56

-

การจัดการธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต สาขาพฤติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร

ปัญญาศึกษา (ทุนมูลนิธิอานันทมหิ ดล)

บุคคล

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

เออร์ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขา
การจัดการ (ทุนมูลนิธิอานันทมหิ ดล)

-

-

-

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต
ริ เวอร์ไซด์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับ 1) สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ช่ วงเวลา
2562 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน
บ. ดุสิตธานี รี ท / บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์ /
Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit USA Management Inc. /
Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. / บ. เกรซ มี /
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.

2561 – ปัจจุบนั

(การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)
University of Denver, Colorado
สหรัฐอเมริ กา

7. ดร. นิรมล จินดานุวฒ
ั น์

ประสบการณ์ ทางาน

กรรมการ

LVM Holdings Pte. Ltd. / Private Homes and
Villas Pte. Ltd.

ไม่มี

2559 – ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล

2556 – 2559
2554 – 2556

ประธานบริ หาร
รองประธานบริ หารอาวุโส ประจาภูมิภาคเอเชีย

Dusit Fudu Hotel Management Company Ltd.
โรงแรมในเครื อมิลเลนเนียม แอนด์ คอป โทรนส์

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์ / บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ /
บ. ดุสิต ฮอสปิ ตัลลิต้ ี เซอร์ วิสเซส / บ. เกรซ มี

2559 – ปัจจุบนั
2555 – 2559
2551– 2555
2549 – 2551
2545 – 2549
2543 – 2545
2539 – 2543
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ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
พันธมิตรร่ วมฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ที่ปรึ กษาด้านการจัดการ
ที่ปรึ กษาด้านการจัดการ
หัวหน้านักวิจยั และอาจารย์ผสู้ อน

บมจ. ดุสิตธานี
บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
บ. ไอบีเอ็ม โซลูชนั่ ส์ ดิลิเวอรี่
บ. ไอบีเอ็ม โซลูชน่ั ส์ ดิลิเวอรี่
บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
บ. PwC ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
8. นายศิรเดช โทณวณิก
รองประธานฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและ
โครงการ และรักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการศึกษา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
บุตรชายของนายชนินทธ์
โทณวณิ ก

อายุ
(ปี )
34

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

-

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม)
สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง
University of Exeter สหรัฐราชอาณาจักร

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
0.01%

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2559 – 2561
2557 – 2559
2556 – 2557
2555 – 2556

กรรมการ
รองประธานฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ และ
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการศึกษา
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการลงทุนโรงแรม
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการลงทุนโครงการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Profits Improvement)

2554 – 2555

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการลงทุนโรงแรม
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ชื่ อหน่ วยงาน
บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต / บจ. เกรซมี /
บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์
LVM Holdings Pte. Ltd.
ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บ. อาศัย โฮลดิ้งส์
ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

9. นางสาวจันทร์ เพ็ญ เจนวณิชวิทย์

55

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

ผูช้ ่วยรองประธานฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
(ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี )

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

ปริ ญญาโท บัญชี มหาบัณฑิต
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

-

ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินิยม

วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
เม.ย. 2557 – ปัจจุบนั

-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

-

-

หลักสูตร How Blockchain influence the
business operations จากสภาวิชาชีพบัญชี
จานวน 3 ชัว่ โมง
หลักสูตรโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องทาง
วิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study
CPD) ครั้งที่ 3/2562 จากสภาวิชาชีพบัญชี
จานวน 20 ชัว่ โมง
Annual Report (56-2) and Integrated Reporting
Concept การจัดทารายงานประจาปี ตาม
หลักการ Integrated Reporting รุ่ นที่ 2/62
จากสภาวิชาชี พบัญชี จานวน 6 ชัว่ โมง

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยรองประธานฝ่ ายบัญชี และการเงิน

ต.ค. 2548 - มี.ค. 2557 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

อันดับสอง) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

31 กรกฎาคม 2552

ตาแหน่ ง
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ชื่ อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

10. นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์ กลุ

55

คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
-

เลขานุการบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี -

-

มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์ฯ สาขาการจัดการ
อักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Company Secretary Program (CSP)
รุ่ นที่ 15/2006
Director Certification Program
(DCP) รุ่ นที่ 1/2000
Effective Minutes taking (EMT)
รุ่ นที่ 2/2006
Improving the Quality of Financial
Reporting (QFR) รุ่ นที่ 2/2006
Understanding the fundamental of
financial statements (UFS)
รุ่ นที่ 1/2006 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน

ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษทั

บมจ. ดุสิตธานี

ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั
2533 – 2559

รองประธานฝ่ ายสานักงานเลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการแผนกทะเบียนหุ้น และเลขานุการ

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์

บริ ษทั
2529 – 2533

เลขานุการผูบ้ ริ หาร

บ. มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย)

บริ ษทั ไทย
หมายเหตุ: ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ไม่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

1.2 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎหมาย
1.1 จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
1.3 ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
1.4 ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ พรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.5 ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของ
บริ ษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่ อคณะกรรมการ
2.1 จัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนิ นการตามข้อบังคับของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับ และประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐาน
2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่และมีมติให้ถูกต้องเป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.4 ให้คาแนะนา สนับสนุนการปฏิบตั ิงานแก่กรรมการเป็ นรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรมสัมมนาตามความเหมาะสม

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการได้รับข้อมูล เพื่อการพิจารณาและตัดสิ นใจ รวบรวม และกลัน่ กรองเอกสารการประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงชี้แนะประเด็นซึ่ งคณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ
2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การในการจัดทาวาระการประชุมคณะกรรมการ
2.7 จัดให้มีการรายงานการถื อครองหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุ ปให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจ้งเพื่อทราบ)
2.8 ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่ อฝ่ ายจัดการ
3.1 ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
3.2 ดูแล ติดตามให้ฝ่ายจัดการให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ ายจัดการให้มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจหรื อจรรยาบรรณ และการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.4 จัดให้มีการรายงานการถื อครองหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ของผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
4.1 ติดต่อสื่ อสารและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ตามความเหมาะสมอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ
4.2 ดูแลให้ผถู ้ ือหุ น้ ให้ได้รับการปฏิบตั ิจากบริ ษทั อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว
4.3 เป็ นศูนย์กลางการติดต่อกับสถาบันต่างๆ และนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. อื่นๆ
5.1 ดูแล กากับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ถูกต้อง และโปร่ งใส
5.2 ประสานงานกับคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการในการจัดทาวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้
5.3 เป็ นศูนย์กลางการติดต่อ สื่ อสาร ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

การพ้นจากตาแหน่ ง
ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่เลขานุการ
บริ ษทั คนเดิ มพ้นจากตาแหน่ งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ และให้คณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งปฏิ บตั ิหน้าที่แทนเป็ นการชัว่ คราว
ในช่วงเวลาดังกล่าว

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

/
/

/

/
/
/
/
/

นายบุน ควี ลิ้ม

ดร. นิรมล จินดานุวฒั น์

นายศิรเดช โทณวณิ ก

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

นางจิตอนงค์ ภูมิภาค

/

นางสาวละเอียด โควาวิสารัช

/

นายสุ กิจ งามสง่าพงษ์ /1

นางวรางค์ ไชยวรรณ

/

นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

/

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

/

นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

/

นายชนินทธ์ โทณวณิ ก

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

X
/
/
บริษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
1. บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
2. บ. เทวารัณย์ สปา
3. บมจ. ดุสิตไทย พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
4. บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
5. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
6. Dusit USA Management Inc.
7. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
8. บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์
บริ ษทั
9. บ. วิมานสุริยา
ย่อย
10. บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ รี ท
11. บ. อาศัย โฮลดิ้งส์
12. บ. ดุสิต ฟู้ดส์
13. บ. ดุสิต ฮอลปิ ตัลลิต้ ี เซอร์ วิสเซส
14. บ. เกรซ มี
15. D&J Co., Ltd.
16. Dusit Thani Philippines, Inc.
17. DMS Property Investment Private Limited
18. วิทยาลัยดุสิตธานี
/1
หมายเหตุ นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หาร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

นางปราณี ภาษีผล

รายชื่อบริ ษทั

นายอาสา สารสิน

รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ศาสตราจารย์พิเศษหิ รัญ รดีศรี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
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/
/

/
/
/
/

/

/
/

/

บริ ษทั
ร่ วม

บริ ษทั
ร่ วมค้า

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

/

/
/
/

นายศิรเดช โทณวณิ ก

ดร. นิรมล จินดานุวฒั น์

/

นายบุน ควี ลิ้ม

/
/
/

นางจิตอนงค์ ภูมิภาค

/
/

นางสาวละเอียด โควาวิสารัช

/
/

นายสุ กิจ งามสง่าพงษ์ /1

นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์

นายชนินทธ์ โทณวณิ ก

นางวรางค์ ไชยวรรณ

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

19. LVM Holdings Pte. Ltd.
20. Dusit Overseas Co., Ltd.
21. Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.
22. บ. ดุสิต กูร์เมต์
23. บ. ดุสิต เรี ยล ฟู้ดส์
24. บ. เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ ง
25. Dusit Saudi LLC
26. Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd.
27. บ. เดอะ เคเทอเรอร์ส จอยท์ สต็อค
28. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดุสิตธานี (DREIT)
29. บ. สวนลุม พร็ อพเพอร์ต้ ี
30. บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์
31. บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
32. Dusit Hospitality Education Philippine, Inc.
33. บ. ดุสิตธานี รี ท
34. Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd.
35. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
36. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
37. บ. ดิ ออริ จิ้น ดุสิต

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

บริ ษทั
ย่อย

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

รายชื่อบริ ษทั

นางปราณี ภาษีผล

นายอาสา สารสิน

รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ศาสตราจารย์พิเศษหิ รัญ รดีศรี

เอกสารแนบ 2
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บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

/
X
X
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X
X
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X
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/

นายศิรเดช โทณวณิ ก

ดร. นิรมล จินดานุวฒั น์

นายบุน ควี ลิ้ม

นางจิตอนงค์ ภูมิภาค

นางสาวละเอียด โควาวิสารัช

นายสุ กิจ งามสง่าพงษ์ /1

นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์

นายชนินทธ์ โทณวณิ ก

นางวรางค์ ไชยวรรณ

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

นางปราณี ภาษีผล

รายชื่อบริ ษทั
38. บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ
39. บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
40. บ. มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย
41. บ. ไทยน้ าทิพย์
42. บ. อมตะ ซิ ต้ ี
43. บ. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี่
44. บมจ. นวกิจประกันภัย
45. บมจ. ประกันภัยไทยวิวฒั น์
46. บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค
บริ ษทั 47. บมจ. นกแอร์
ที่
48. บมจ. การบินไทย
เกี่ยว 49. บมจ. ปตท.
ข้อง
50. บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
51. บมจ. เสริ มสุข
52. บมจ. พี.ซี .เอส. แมชี น กรุ๊ ป โฮลดิ้ง
53. บมจ. ทรี นิต้ ี วัฒนา
54. บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
55. บ. สมาร์ท ไอดี กรุ๊ ป
56. บ. การแพทย์ สุขมุ วิท 62
57. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
58. บมจ.โอสถสภา
59. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
60. บมจ. ไทยคม

นายอาสา สารสิน

รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ศาสตราจารย์พิเศษหิ รัญ รดีศรี

เอกสารแนบ 2

หมายเหตุ

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

X = ประธานกรรมการ

นายศิรเดช โทณวณิ ก

ดร. นิรมล จินดานุวฒั น์

นายบุน ควี ลิ้ม

นางจิตอนงค์ ภูมิภาค

นางสาวละเอียด โควาวิสารัช

นายสุ กิจ งามสง่าพงษ์ /1

นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์

นายชนินทธ์ โทณวณิ ก

นางวรางค์ ไชยวรรณ

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

นางปราณี ภาษีผล

รายชื่อบริ ษทั
61. บมจ. บีอีซี เวิลด์
62. บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจินียริ่ ง
63. บมจ. ไทยประกันชีวิต
64. บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
65. บ. แสงโสม
66. บ. กาญจนสิ งขร
67. บ. ธนภักดี
68. บ. เฟื่ องฟูอนันต์
บริ ษทั 69. บ. มงคลสมัย
ที่
70. บ. วี.ซี . สมบัติ
เกี่ยว 71. บ. ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง
ข้อง
72. บ. เพชรการค้า
73. บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
74. บ. ปิ ยะศิริ
75. บ. เจทีบี (ประเทศไทย)
76. บ. ชนัตถ์และลูก
77. บ. ไทย-เจแปน แก๊ส
78. บ. ธนจิรัง
79. บ. คิวบ์ เรี ยล พร็ อพเพอร์ ต้ ี
80. บ. แอคมี พริ นติ้ง
81. บ. กาสโทรเธค

นายอาสา สารสิน

รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ศาสตราจารย์พิเศษหิ รัญ รดีศรี

เอกสารแนบ 2
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/ = กรรมการ

// = กรรมการบริ หาร
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O = ผูบ้ ริ หาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นางปิ ยนุช เฟื่ องพานิชเจริญ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ตาแหน่ ง
4 ธันวาคม 2514
วัน เดือน ปี เกิด
การศึกษา
- บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วุฒิบัตร
- ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : CIA)
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor : TA)
หลักสู ตรอบรมที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ มีดงั นี้
การอบรม
- สัมมนาใหญ่ประจาปี 2562 ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- สร้างความเข้าใจหลักการร่ างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS16 รุ่ น1/62
- IT Audit for Non IT Auditor รุ่ นที่ 1/62
- การป้ องกันการทุจริ ตในองค์กร รุ่ นที่ 17
- Update มาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี พร้อม Update กฎหมายภาษีอากร ปี 62
การถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
ประสบการณ์
ต.ค. 2562 – ปัจจุบนั
พ.ค. 2561– ต.ค. 2562
พ.ย. 2544 – เม.ย. 2561
มี.ค. 2544 – พ.ย. 2544
มี.ค. 2539 – ก.พ. 2544
พ.ค. 2537 – มี.ค. 2539

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. ดุสิตธานี
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บ. กรุ งไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ เซส
ผูจ้ ดั การแผนกสานักตรวจสอบภายใน บมจ. บีอีซี เวิลด์
ผูช้ ่วยฝ่ ายผูจ้ ดั การตรวจสอบและดูแลการปฏิบตั ิงานภายใน บ. ทรี นิต้ ี อินฟอร์ เมชัน่
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบตั ิงานภายใน บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บ. เงินทุนหลักทรัพย์ธนพล
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 หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์ กุล
เลขานุการบริ ษทั
ตาแหน่ ง
28 มกราคม 2508
วัน เดือน ปี เกิด
การศึกษา
- ปริ ญญาโทสาขาการบริ หารศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสู ตรอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี้
การอบรม
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP 1/2543)
- หลักสู ตร Company Secretary Program (CSP 15/2549)
- หลักสู ตร Effective Minute Taking (EMT 1/2549)
- หลักสู ตร Understanding the fundamental of financial Statement (UFS 1/2549)
- หลักสู ตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
การถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
ประสบการณ์
ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั
ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั
2533 – สิ งหาคม 2559
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

เลขานุการบริ ษทั บมจ. ดุสิตธานี
รองประธานฝ่ ายสานักงานเลขานุการบริ ษทั บมจ.ดุสิตธานี
ผูอ้ านวยการแผนกทะเบียนหุน้ บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2
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รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ปี 2562 บริ ษทั มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผปู ้ ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธี
กระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งหมด ซึ่ งผลการประเมินปรากฏว่ามี
มูลค่ามากกว่าราคาตามบัญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บริ ษทั จึงไม่ตอ้ งรับรู ้การด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
เป็ นค่าใช้จ่าย

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ประกอบด้วยกรรมการ
อิ ส ระจ านวน 3 คน เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ด้า นการบัญ ชี การเงิ น และกฎหมาย มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมตาม
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ มิ ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อที่
ปรึ กษาของบริ ษทั
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 15 ครั้ง ดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
3. คุณธีรพล โชติชนาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุ ม /
การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
15/15
13/14
15/15

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระ
และตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ สามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ไ ด้โดยไม่ ถูกจากัดขอบเขต
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของตนเองแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี สรุ ป
สาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
ได้สอบทานข้อมูลที่สาคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจาปี 2562 ของบริ ษทั ดุสิต
ธานี จากัด (มหาชน) และงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งได้จดั ทา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยสอบทานประเด็นสาคัญ รายการพิเศษ และได้รับคาชี้แจง
จากผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายตรวจสอบภายใน จนเป็ นที่พอใจว่าการจัดทารายงานทางการเงิน รวมทั้งการ
เปิ ดเผยหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เป็ นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่าย
บริ หารเข้าร่ วมประชุม ได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
และการแสดงความเห็น ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่
อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่ วมกับผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบและฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าเป็ นรายการที่กระทาโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั สมเหตุสมผลและเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุ รกิ จ
ปกติ พร้ อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถู กต้องเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด และกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องของ
หน่วยงานกากับดูแล
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามมาตรการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น และการบริ หาร
ความเสี่ ยง
ได้สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมถึ งการกากับดู แลการปฏิ บตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และการบริ หารความเสี่ ยง ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
ทั้งในด้านการเงิ นและบัญชี การดาเนิ นงาน การใช้ทรัพยากร การดู แลทรัพย์สิน การป้ องกันหรื อลดความ
ผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล การสิ้ นเปลื อง หรื อการทุจริ ต ความเชื่ อถื อได้ของรายงานทางการเงิ น
การปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ระเบี ยบ และข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึ งความเห็ นของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งให้ความเห็ น
สอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญ นอกจากนั้น บริ ษทั ได้จดั ให้มี
ช่ องทางการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการทุ จริ ต (Whistleblowing) ผ่านทางอี เมล เว็บไซต์ หรื อ
จัดทาเป็ นหนังสื อถึงคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
จากผลการประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายใน ตามมาตรฐานและข้อกาหนดของ
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่า ระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการกากับดูแลความเสี่ ยงตาม
มาตรการต่อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นตามแนวทางโครงการแนวร่ วมปฏิ บ ตั ิ ข องภาคเอกชนไทยในการ
ต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น อย่า งเพี ย งพอเหมาะสม ส าหรั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้นเพื่อทาหน้าที่เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการบริ หาร
ความเสี่ ยงและการติดตามการดาเนินงานเป็ นระยะ พบว่าผูบ้ ริ หารควรสื่ อสารนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
การปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
ได้สอบทานการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ร่ วมกับฝ่ ายกฎหมายและ
สานักงานเลขานุ การบริ ษทั แล้ว เห็นว่าบริ ษทั ได้มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ได้สอบทานความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขต การปฏิบตั ิงาน และความเป็ นอิสระ
ของงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั และแผนการตรวจสอบประจาปี
ของฝ่ ายตรวจสอบภายในปี จานวนบุ ค ลากร การประเมิ นความเพี ย งพอของทรั พ ยากร และการพัฒนา
บุคลากร ติดตามความคืบหน้าการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุ มตั ิ ตลอดจนให้
คาแนะนาในการปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการทางานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าสานักงานการตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
ความดีความชอบ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
การพิจารณาเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
ได้ประเมินการปฏิ บตั ิงานของผูส้ อบบัญชี ในปี ที่ผ่านมาเป็ นที่น่าพอใจ โดยได้พิจารณาความเป็ น
อิสระสอบทานคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด รวมทั้ง มีค่าสอบ
บัญชี ที่ เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึ งได้เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อพิ จารณาเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก หรื อนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ หรื อ
นางสาวชนารัตน์ จันทร์ หวา จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย โดยเสนอค่าสอบบัญชี งบการเงิ นประจาปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงิ น
ระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส ของบริ ษทั เป็ นเงิ นทั้งหมด 2,055,000 บาท รวมทั้ง รับทราบค่าสอบบัญชี งบ
การเงินประจาปี 2563 ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมค้า และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ย่อย
ที่จดทะเบียนฯ ในประเทศไทย เป็ นเงินทั้งหมด 4,896,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ
บริ ษทั ร่ วมค้าในต่างประเทศ เป็ นเงินทั้งหมด 2,984,700 บาท
จากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานการปฏิ บตั ิ ง านต่ างๆ ดังกล่ า ว
ข้า งต้น ร่ วมกับ ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ ใจ
ว่า ระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี ความเพียงพอ มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เชื่ อมัน่ ได้ว่ารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ทาขึ้นอย่างถู กต้องครบถ้วน เป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมทั้งมีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องโดยไม่พบ
ข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ

(ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
คณะกรรมการชุด ย่อ ย โดยรวมคณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา กับ คณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน เป็ น 1 คณะ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน โดยมี
ประธานเป็ นกรรมการอิสระ
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุม 3 ครั้ง (ก่อน
มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุ ดย่อย ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3
ครั้ง และการประชุ มคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง) โดยสรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ดังนี้
1. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระ โดยพิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและนโยบายของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึ งถึง
ความหลากหลายของคณะกรรมการทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั และ
นาเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุ มตั ิต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเลื อกตั้ง
เป็ นกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นราย
ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
2. พิจารณาโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุ ดย่อยและคณะกรรมการในบริ ษทั
ย่อย กากับดูแลการสรรหา/แต่งตั้งผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการชุ ดย่อยและกรรมการ
ของบริ ษทั ย่อย โดยพิจารณาความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติการทางาน อันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
3. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยประจาปี 2562
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดาเนินงานของ
บริ ษ ทั เเละเปรี ย บเที ยบกับบริ ษทั ในกลุ่ มธุ รกิ จระดับ เดี ยวกัน และนาเสนอคณะกรรมการเพื่ อให้ความ
เห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิต่อไป
4. พิ จ ารณาทบทวนแบบประเมิ น ผลงานของประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม และพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มให้สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั บทบาทหน้าที่และ
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ความรับผิดชอบ และบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็ นต้น ก่อนนาเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
ต่อไป
5. พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดู แลกิจการที่ดีเพื่อให้ครอบคลุมการดาเนินงานของบริ ษทั
ในปั จจุบนั และสอดคล้องกับหลักการกากับดู แลกิ จการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
6. พิจารณาจัดทากฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้
การปฏิบตั ิหน้าที่สอดคล้องกับการปรับปรุ งโครงสร้างที่มีการรวมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ น 1 คณะ

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุ ชาดา กีระนันทน์)
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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รายงานคณะกรรมการการลงทุนประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
ด้วยกลยุทธ์ การขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการลงทุ นธุ รกิ จที่ หลากหลาย
เพื่อกระจายความเสี่ ยงการลงทุน ดังนั้น ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้
มี มติ อนุ ม ัติ แต่ งตั้งคณะกรรมการการลงทุ นของบริ ษ ัท ดุ สิ ตธานี จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ มี ความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จที่ หลากหลาย ประกอบด้วย (1) นายภควัต
โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการการลงทุน (2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการการลงทุน และ (3) นายชนินทธ์
โทณวณิ ก กรรมการการลงทุน มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็ นต้นไป โดยมีนางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์กุล
เลขานุการบริ ษทั และรองประธานฝ่ ายสานักงานเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่เลขานุการ
ในปี 2562 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 5 ครั้ง ดังนี้

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
3. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก

ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน

การเข้ าร่ วมประชุ ม /
การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
5/5
5/5
4/5

โดยคณะกรรมการการลงทุนได้กาหนดแนวทางการลงทุนขององค์กรที่ชดั เจน โดยพิจารณาตามหลักการ
ดังนี้
 การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจของกลุ่มดุสิต (Strategic directions)
 แนวทางการลงทุนขององค์กร (Corporate Investment Guideline) ได้กาหนดอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น อัตราส่ วนวัดความสามารถการบริ หารหนี้ สิ น ต้นทุ นการเงิ นเฉลี่ ยของเงิ นทุ น สั ดส่ วนการลงทุ น
ขั้นต่ าในการร่ วมทุ น รวมถึ งพารามิ เตอร์ ทางการเงิ น (Financial parameter) และระดับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ า
ที่ยอมรับได้ (Hurdle rate) โดยพิจารณาประเภทธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และประเทศที่เข้าลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนจะต้อง
มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) เป็ นผลบวกในทุกโครงการ
 แนวทางการลงทุนรายโครงการ (Individual Project Consideration) มีกระบวนการพิจารณาตัดสิ นใจ
ลงทุน โดยเริ่ มจากการหาโอกาสการลงทุนทางธุ รกิจ การพิจารณากลัน่ กรองโครงการ การตรวจสอบสถานะกิจการ
รวมถึงความเห็นของที่ปรึ กษาด้านต่างๆ การขออนุ มตั ิโครงการต่อคณะกรรมการ การจัดเตรี ยมเอกสารสาคัญและ
สัญญาต่างๆ จนถึงการสิ้ นสุ ดเจรจาการเข้าทารายการ
 การติดตามโครงการหลังจากสิ้ นสุ ดการเจรจาโครงการ (Post-Completion Monitoring) โดยฝ่ ายบริ หาร
การลงทุนจะติดตามโครงการที่บริ ษทั ลงทุน และจัดทารายงานเพื่อพิจารณาการลงทุนต่อไป
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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ในการประชุ มทุกครั้ง คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาศึกษาความเป็ นไปได้ทางธุ รกิ จของโครงการ
ลงทุนต่างๆ และข้อมูลทางการตลาดในประเทศที่เข้าลงทุน มีการอภิปรายซักถาม ให้ความเห็นและข้อคิดเห็นต่างๆ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโครงสร้างการลงทุน โครงสร้างทางการเงิน ข้อดีและข้อด้อยของการลงทุน
รวมถึงประเมินความคุม้ ค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแนวทางการ
ลงทุนขององค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
ในปี 2563 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้ง
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ เป็ นกรรมการการลงทุนเพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป ทาให้ปัจจุบนั
คณะกรรมการการลงทุนมีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิ สระ 2 ท่าน และกรรมการบริ หาร 2 ท่าน เพื่อ
พิจารณากลัน่ กรองโครงการลงทุน โอกาสทางธุ รกิจใหม่ และติดตามความคืบหน้า เพื่อเข้าแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงที
คณะกรรมการการลงทุ นได้ ปฏิ บ ัติ หน้ าที่ ครบถ้วนตามกฎบัตรและตามที่ ไ ด้ รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั โดยได้พิจารณาข้อมูลโครงการลงทุน ประเด็นต่างๆ จากฝ่ ายบริ หาร รวมถึ งความเห็ นของที่
ปรึ กษาของโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาตัดสิ นใจลงทุนโครงการลงทุนต่างๆ ด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย และการเติบโตของบริ ษทั อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
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เอกสารแนบ 6
แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ ผ้ สู อบบัญชี
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าในประเทศ
รายการที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(1)

ชื่ อบริษทั ผู้จ่าย
ชื่ อผู้สอบบัญชี
บมจ. ดุสิตธานี
นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
บมจ. ดุสิต ไทย พร็ อพเพอร์ต้ ีส์
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิต ไชน่าแคปปิ ตอล
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. วิมานสุ ริยา
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ รี ท
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
บ. อาศัย โฮลดิ้งส์
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิต ฟู้ด
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิต กูร์เมต์
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิต ฮอลปิ ตัลลิต้ ี เซอร์วิสเซส
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิต เรี ยล ฟู้ด
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. เกรซมี
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. เอ็บเพอร์คิวร์ เคเทอริ่ ง
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
บ. ดุสิตธานี รี ท
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
รวมค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ

รวมค่าสอบบัญชีจานวน 260,000 บาท สาหรับหน่วยธุรกิจใหม่ 3 แห่ งที่เพิ่มในระหว่างปี 2562
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ค่ าสอบบัญชี
1,885,000 (1) บาท
841,000 บาท
120,000
บาท
190,000
บาท
180,000
บาท
695,000 บาท
130,000 บาท
125,000 บาท
280,000
บาท
250,000 บาท
735,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
470,000
40,000
6,421,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เอกสารแนบ 6
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าในต่างประเทศ
รายการที่
ชื่ อบริษทั ผู้จ่าย
1
Dusit Thani Philippines, Inc.
2
3
4
5
6
7
8

ชื่ อผู้สอบบัญชี
R.G. Manabat & Co., Makati City,
Philippines
Dusit Hospitality Education
R.G. Manabat & Co., Makati City,
Philippines, Inc.
Philippines
LVM Holdings Pte. Ltd. - ROHQ
R.G. Manabat & Co., Makati City,
Philippines
Dusit Fudu Hotel Management
KPMG Huazhen LLP, Shanghai,
(Shanghai) Co., Ltd.
People’s Republic of China
DMS Property Investment Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of Maldives
Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of Maldives
Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of Maldives
Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of Maldives

ค่ าสอบบัญชี
830,000 Peso
250,000

Peso

150,000

Peso

295,500

RMB

12,175
3,300
2,300
1,250

USD
USD
USD
USD

ค่ าบริการอื่น (non-audit fee)
รายการที่

ชื่ อบริษทั ผู้จ่าย

1

DMS Property
Investment Pvt. Ltd.

2

Dusit Maldives
Management Pvt.
Ltd.

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ประเภทของ
งานบริการอื่น
(non-audit service)
- ค่าที่ปรึ กษาด้านภาษี

- ค่าที่ปรึ กษาด้านภาษี
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ผู้ให้ บริการ
KPMG, Male,
Republic of
Maldives
KPMG, Male,
Republic of
Maldives

ค่ าตอบแทนของงานบริการอื่น
ส่ วนที่จ่ายไปใน ส่ วนที่จะต้ อง
ระหว่ างปี บัญชี จ่ ายในอนาคต
2,450 USD
250 USD

- USD

1,550 USD

เอกสารแนบ 6
ข้อมูลข้างต้น
 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีขอ้ มูลการให้บริ การอื่นที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้
ข้าพเจ้า สานักงานสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าสังกัด และบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกับข้าพเจ้า และส านัก
งานสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าสังกัด ที่ขา้ พเจ้าทราบและไม่มีการเปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น
 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
เมื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ข้า งต้น (ถ้า มี ) แล้ว ข้า พเจ้า ขอยื น ยัน ว่ า ข้อ มู ล ทั้ง หมดในแบบฟอร์ ม นี้ แสดง
ค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริ การอื่ นที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ขา้ พเจ้า สานักงานสอบบัญชี ที่
ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกับข้าพเจ้าและสานักงานสอบบัญชี ดงั กล่ าว ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน

ลงชื่อ
(นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก)
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผูส้ อบบัญชีของ บมจ. ดุสิตธานี
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