
 

 

สารจากกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

          ปีนี้บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ได้เร่ิมจัดท ารายงานเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานของ 

Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 ระดับ C การจัดท ารายงานเพื่อความยั่งยืนนี้เป็นการเน้นย้ าให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นเป้าหมายขององค์กรที่มีต่อสังคมโดยรวมและด ารงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาวบน

พื้นฐานของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการเปิดโรงแรมใหม่ใน

ต่างประเทศ การขายสินค้าและให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ

ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจะเชื่อมโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เข้าด้วยกันต่อไป  

       ผลจากการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า การ
ใช้น้ า และการน าของเสียไปฝังกลบลดลงอย่างต่อเนี่องและน่าพอใจ  และการที่กลุ่มโรงแรมดุสิตธานีซึ่งเป็น
โรงแรมไทยเพียงโรงแรมเดียวได้รับคะแนนจากลูกค้าที่เข้าพักผ่านการส ารวจของ Market Matrix สูงเป็นล าดับ
ที่ 3 ในกลุ่ม Upper Upscale ของเอเซียแปซิฟิก เป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้าเป็นล าดับแรก 
 
        นอกจากนี้ โครงการดุสิต สไมล์ได้ระดมเงินบริจาคและได้ท าการผ่าตัดเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
จ านวน 85 คน เพื่อร่วมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาในปี 2555 ด้วย 
 
       ในนามของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นพลังผลักดันให้บริษัทผ่านอุปสรรค

ต่างๆ ไดด้้วยด ีท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะน าไปสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

                                                                                                                           
                                                                                                     กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานความยั่งยืน 
บริษัทได้จัดท ารายงานความยั่งยืนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบาย การบริหารจัดการ             

และการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  

ตามรอบเวลาในการปรับปรุงข้อมูลรายปีที่บริษัทก าหนดซึ่งจัดท าข้อมูลคร้ังสุดท้ายวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย

การจัดท ารายงานนี้ใช้แนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 

3.1 (G3.1) ระดับ C และเป็นการเก็บข้อมูลในระหว่างปี 2555 เท่านั้น และสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

www.dusit.com  

ผู้จัดท าข้อมูลที่ติดต่อได้ 

 นางสาวรัตนา  ปรีชาวุฒิ  

 การจัดการสู่ความยั่งยืน บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 

 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี  

 946 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10500  

 โทร 02 667 8919  

 rattana@dusit.com  www.dusit.com 

ขอบเขตเนื้อหาของข้อมูล 

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ การเปิดเผยข้อมูลก าหนดจากระดับการควบคุมของดุสิต ที่มีต่อโรงแรมใน

กลุ่ม ขอบเขตของการรายงานจึงครอบคลุมเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ดุสิตเป็นเจ้าของและโรงแรมที่ดุสิตรับบริหาร

ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมกิจการที่ควบรวม บริษัทย่อย ธุรกิจการศึกษา คู่ค้า เว้นแต่มีการระบุเป็น

กรณีที่อยู่ภายใต้การจัดการโดยตรงของดุสิตหรือกรณีที่การปฏิบัติงานอาจส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อผลการ

ด าเนินงานของดุสิต 

mailto:rattana@dusit.com
http://www.dusit.com/
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              ดังนั้นรายงานฉบับนี้จีงครอบคลุมนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท    
ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ของโรงแรมที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 8 โรงแรม ซึ่งได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดีท ู
เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
ส าหรับข้อมูลนอกเหนือจากรายงานฉบับนี้แสดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตามดุสิตจะขยายขอบเขตการจัดท ารายงานความยั่งยืนในระดับที่สูงขึ้นและครอบคลุมโรงแรม

ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศมากขึ้น นับเป็นส่วนหนึ่งในการก ากับดูแลด้วยการส่งเสริมการใช้แนวทางสากลในการ

รายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการตอบสนองความคาดหวังการได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ดุสิตธานีได้ท ารายงานความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting 
Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 (G3.1) ระดับ C เป็นฉบับแรก โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนท า
หน้าที่ก าหนดสาระส าคัญ กลยุทธ์ กระบวนการและให้ความเห็นชอบประเด็นที่มีนัยส าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็นระยะทั้งนี้
เพื่อท าให้มีการก าหนดเน้ือหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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ระดับการแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด  (GRI Application level Criteria)  

 

 

 

 

 

 

 

 

*บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) เร่ิมรายงานเพื่อความยั่งยืนในระดับ C 

เน่ืองจากรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานของ GRI version 3.1 นี้เป็นฉบับแรก ดังนั้นจึงไม่มีการ
เปรียบเทยีบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรคือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่สร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ

หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน สังคม

และหน่วยงานรัฐ ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบ และได้รับผลกระทบกับองค์กร  

 

 

 

 

Report on: 
1.1 
2.1-2.10 
3.1-3.8, 3.10-3.12 
4.1-4.4, 4.14-4.15 
 

Not Required 

 

Report on a minimum of 10 
Performance Indicators, 
Including at least one from 
each of: Economic, Social and 
Environmental 

 

Report on all criteria listed for 
Level C plus: 
1.2 
3.9-3.13 
4.5-4.13, 4.16-4.17 
4.1-4.4, 4.14-4.15 

 
Management Approach 
Disclosures for each 
Indicator Category 
 

Report on a minimum of 20 
Performance Indicators, at 
least one from each of 
Economic, Environmental, 
Human rights, Society,  
Product Responsibility. 
 

Same as requirement for 
Level B 

Management Approach 
Disclosures for each 
Indicator Category 

 

Report on each core G3 and 
Sector Supplement* Indicator 
with due regard to the 
Materiality Principle by either: 
a) reporting on the Indicator or 
b) explaining the reason for its 
omission. 
 

C C +     B     B+    A    A +   
Report           

Application Level 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบ 

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน     บริหารงานอย่างโปร่งใส 
  ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน 
  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท 

2. ลูกค้า     
นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ผู้มาประชุมสัมมนา ผู้มารับ
บริการของโรงแรม 

 

 มาตรฐานการบริการ 
 ความพึงพอใจและความปลอดภัย 
 สินค้าและบริการคุ้มค่ากับราคา 
 ไม่เอาเปรียบลูกค้า 
 รักษาความลับของลูกค้า 
 การส่งเสริมด้านการบริการและหลังการบริการ 
 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่หลากหลาย

ช่องทาง 
 การให้บริการอย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้องให้ลูกค้า

ร้องขอ 
 หากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะรีบด าเนินการ

โดยเร็วที่สุด 
 

3. พนักงาน    
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 

 สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี 
 ความมั่นคงและความเจริญเติบโตในหน้าที่การ

งานของพนักงาน 
 โอกาสในการพัฒนาและเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ทักษะเท่าเทียมกัน 
 พิจารณาพนักงานปัจจุบันเป็นอันดับแรกเมื่อมี

ต าเหน่งงานที่สูงขึ้น 
 จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างาน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบ 

4. สังคม  
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
สถาบันการศึกษา    

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 
 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ค านึงต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
 การก าจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

5. หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานราชการผู้ก าหนดนโยบาย 

 สนับสนุนและปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด 

 เผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 สนับสนุนหน่วยงานรัฐบาลในกิจกรรมต่างๆ 

 

ดุสิตได้ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการด าเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าหลักและต่อกฎระเบียบในปัจจุบันและในอนาคต

ของตลาดในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดและเพื่อลดผลกระทบทางลบทางสังคมที่อยู่ใน

พื้นที่ด าเนินงาน โดยจัดล าดับความส าคัญบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร  การประเมินผล

กระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การเชื่อมโยงและตอบสนองต่อประเด็นปัญหา การจัดท า

และด าเนินงานตามแผนงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบในรูปแบบของการสื่อสาร  

สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ดุสิต นิวส์ เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจอย่างยั่งยืน

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้ก าหนดให้มีการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ายังมีความ

เหมาะสมกับองค์กร 
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ประเด็นส าคัญและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

ความส าคัญต่อดุสิต 

คว
าม
ส า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ
ด้ส

่วน
เส
ีย 

 
ส า
คัญ

มา
ก 

ส าคัญ ส าคัญมาก 

 ท าให้ลูกค้าพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัย
เมื่อเข้ามารับบริการ และรู้สึกคุ้มค่ากับ
การที่ได้ใช้จ่ายเงิน 

 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับยอดก าไร
สุทธ ิ

 การเปิดเผยข้อมูลและรายงานอย่าง
ถูกต้อง 

 การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการก่อน
และหลังการขายอย่างรับผิดชอบ 

 มาตรฐานของสินค้าและการบริการ  
 การให้บริการอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องให้

ลูกค้าร้องขอ 
 การเป็นบริษัทธรรมาภิบาล 
 การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ค านึงต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 

ส า
คัญ

 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็น
พลเมืองที่ดีในการก ากับดูแลกิจการต่อ
สังคมและในชุมชนใกล้เคียง 

 การป้องกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติที่อาจจะ
เกดิจากกิจการของดุสิต 

 การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า 
 

 การดูแลพนักงาน และการให้ความมั่นคง
และความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน 

 การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ 
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บริบทของธุรกิจ 

ดุสิตธานีมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ              

โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังได้พิจารณา

เพิ่มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษาและสปา โดยมีเป้าหมายเพื่อด ารงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาวบน

พื้นฐานการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทย  การขายสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญาที่ได้ท า

การประชาสัมพันธ์ไว้ การบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่พิจารณา

และจัดการในเร่ืองต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ความยั่งยืนของสังคมผ่านการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานและความมั่นคงใน

อาชีพอันจะน าไปสู่ความมั่นคงของครอบครัว  การใช้ช่องทางด้านการศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ผลิต

บัณฑิตที่มีจริยธรรมและความสามารถเป็นที่ต้องการของนายจ้างและการจ้างงาน  นอกจากนี้การให้ความส าคัญกับ

ชุมชนที่อยู่โดยรอบของโรงแรม  การช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส  การให้ความรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน ลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ทุกกระบวนการเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป 

 

 

 

 

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

ในปี 2555 ดุสิตธานีได้เปิดโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการ โรงแรมนี้ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐ     

มัลดฟีสท์ี่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามและเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวที่

จะไปเยือน  การเพิ่มจ านวนโรงแรมในกลุ่มถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและแสดง

ถึงศักยภาพในการบริหารงานและการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เกิดการจ้างงานและกระจาย
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รายได้ของคนในท้องถิ่น การเพิ่มช่องทางของรายได้ของบริษัท การสร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ (Brand) และ

การเพิ่มเครือข่ายด้านการตลาด เป็นต้น                                                        

 

 

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนและสวัสดิการ  

ดุสิตธานีถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ าซึ่งก าหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ตั้งของโรงแรมเป็น

แนวทางค่าจ้างส าหรับพนักงานแรกเข้าทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งในทางปฏิบัติ ค่าจ้างของพนักงานแรกเข้าจะสูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับเดียวกันในท้องถิ่นเดียวกัน นอกจากนี้ เพศ

ไม่ได้มีผลต่อการก าหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด 

ในต้นเดือนเมษายนของทุกปีดุสิตธานีมีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานโดยพิจารณาจาก

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคลและตามผลประกอบการ ดังนั้นพนักงานทุกเพศ ทุกระดับ จะ

ได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้มีการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ

ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและบริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยปรับค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท

ให้กับพนักงานทั้งชายและหญิงที่ท างานในแต่ละพื้นที่ตั้งของโรงแรมในประเทศไทย 

นอกจากนี้ดุสิตธานีจัดให้มีสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานอาทิ ค่าครองชีพหรือค่าบริการพิเศษ โบนัส

ประจ าปี อาหารและขนมหวานรวมถึงเคร่ืองดื่ม 2 มื้อต่อวัน วันหยุดพักร้อน วันลาป่วย เงินกองทุนส ารอง           

เลี้ยงชีพ ประกันชีวิตแบบกลุ่มและสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุขภาพให้สิทธิครอบคลุมพนักงาน

และบุคคลในครอบครัว ครอบคลุมการรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง ประกันการ

เดินทางกรณีพนักงานต้องเดินทางไปท างานต่างประเทศ  เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเมื่อ บิดา 

มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีได้รับผลกระทบจากภัยภิบัติ สวัสดิการการเข้า

พักโรงแรมในเครือราคาพนักงานและสามารถให้เครือญาติเข้าพักในราคาพิเศษ สิทธิลดหย่อนค่าเล่าเรียนบุตร

ในวิทยาลัยดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงานเองหรือบุตรที่โรงแรมในเครือ

ดุสิตธานี สวัสดิการการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็นต้น 
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         นอกจากนี้ ดุสิตธานี จัดให้มีสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อดูแลพนักงานทุกคนและมีแพทย์ให้บริการ 

ตลอดจนมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยจัดให้มีบุคลากรจากโรงพยาบาลมาให้บริการตาม

สถานที่ที่จัดไว้ตามความเหมาะสมรวมถึงจัดแพทย์มาให้ค าแนะน าเมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือสอบถามเร่ือง

สุขภาพ 

 

 

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี โรงแรม

ภายใต้การบริหารของดุสิตธานีทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน

จากเอิร์ธเช็ค โดยดุสิตธานีให้ค ามั่นสัญญาที่มีสาระส าคัญว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง

โดยใช้เคร่ืองมือวัดที่ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน้ า การอนุรักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อม 

การจัดการด้านสังคมและวัฒนธรรม การวางแผนและการจัดการการใช้พื้นที่ 

การป้องกันคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง การจัดการน้ าเสีย การจัดการ

ขยะมูลฝอย การจัดเก็บวัตถุที่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ดุสิตธานีได้

ด าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานที่เอิร์ธเช็คก าหนดและได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

ดุสิตธานีได้แต่งตั้งผู้อ านวยการด้านเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผู้ประสานงานเอิร์ธเช็คและทุกโรงแรมมี

คณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าที่ติดตามการท างานด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยง บันทึกและติดตาม

ผลกระทบรวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน  รวมทั้งพิจารณาจ้าง

พนักงานและผู้รับเหมาที่มีภูมิล าเนาในท้องถิ่น รวมถึงการจัดซื้อและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากชุมชน

ท้องถิ่นที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นอกจากนี้ได้กระตุ้นให้พนักงานน าเสนอต่อแขกที่มาพัก ผู้ส่งสินค้าและ

บริการ ผู้รับเหมาและตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ถึงพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสั งคมที่

ยั่งยืน รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใต้กิจกรรมเอิร์ธเช็คอีกด้วย  
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นอกจากนี้ดุสิตธานีให้ความส าคัญในเร่ืองการคัดเลือกวัสดุเคร่ืองใช้ในโรงแรมและห้องพักที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม อาหารที่สดสะอาด  ผ่านการคัดกรองคุณภาพจากแผนกจัดซื้อ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ ทุก

คร้ังเมื่อมาใช้บริการ 

 
 
 
 
 

พลังงานไฟฟ้า   

เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการที่ ต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงได้เร่ิมด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยัดไฟฟ้าและรักษา

สิ่งแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี 

นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจับเมื่อเปิดประตูและตั้งเวลาอัตโนมัติ   ระบบ

โซลาร์เซลล์ส าหรับท าน้ าร้อน เคร่ืองท าความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลส าหรับท าน้ า

ร้อน เปลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ ส าหรับการซักอบรีด ครัวท าอาหารและลิฟท์ 

อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถน ามาปฎิบัติ

ได้ 

นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บันไดแทนลิฟต์ 

ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยงหรือขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิด            

เปิดเคร่ืองท าความเย็นอัตโนมัติ  รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าและพนักงานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ ซึ่งจัดเป็น

ประจ าทุกปี ผลจากการวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร่วมมือของพนักงานและลูกค้าเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ท าให้ ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อการใช้ห้องพัก  จ านวน 192.69 ล้านจูน ลดลงร้อยละ 12.4 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2554 
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น้ า    

เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้ าเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นการใช้น้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการน้ าเป็นอย่างดี           

ทุกโรงแรมมีมาตรการจัดการลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ ตรวจสอบความเสื่อมโทรมของ               

ท่อประปา มาตรวัดน้ า และด าเนินการเปลี่ยนท่อที่ช ารุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ า และฝักบัว

ช าระแบบประหยัดน้ า ใช้เกลือคลอรีนส าหรับสระว่ายน้ า และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึง

หลักการในการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ดุสิตธานีมีเป้าหมายการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณ

การใช้ทรัพยากรน้ าในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ค่า เฉลี่ยการใช้น้ าต่อการใช้ห้องพัก จ านวน                 

623.59 ลิตร ซึ่งลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2554 

การก าจัดของเสียแบบฝังกลบ   

เพื่อให้การจัดการลดจ านวนขยะ และการก าจัดของเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการทีมสีเขียวจึงได้รณรงค์โครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทั้ง

ส่วนกลางรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น การใช้กระดาษโดยใช้ทั้ง 2 หน้า การจัดเก็บเอกสารใน             

แผ่นบันทึกความจ าแทนการบันทึกบนแผ่นกระดาษ การใช้ภาชนะ จาน ชาม ถ้วย ที่ท าจากวัสดุคงทน การแยกขยะเป็น

หมวดหมู ่   ทุกโรงแรมมีวิธีการจัดการก าจัดของเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและแยกขยะ

ออกเป็น  2 ประเภทคือขยะที่สามารถน าไปใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น กระดาษที่ใช้

แล้ว แก้ว อลูมิเนียม ขวดพลาสติก จะรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ และส่งไปเข้ากระบวนการท าลายและผลิตใหม่  

เศษอาหาร ผัก ผลไม้น าไปหมักท าปุ๋ยอินทรีย์ และขยะที่ต้องส่งไปฝังกลบเช่นแบตเตอร่ี เพื่อให้มีการก าจัดอย่าง

ถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน ผลของการจัดการของเสียแบบฝังกลบที่มีประสิทธิภาพท าให้ค่าเฉลี่ยการน าของ

เสียไปฝังกลบต่อการใช้ห้องพักเหลือจ านวน 2.55 ลิตร ซึ่งลดลงร้อยละ 12.9 เมื่อเปรียบเที่ยบกับค่าเฉลี่ยปี 2554 
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สรุปผลการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2555  
กระบวนการใช้ปี 2555 เปรียบเทียบปี 2554 จ านวนเปอร์เซ็นต์ : การใช้ห้องพักของลูกค้า                                      
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า                                                      12.4 % 

ด้านการใช้น้ า                                                                                             1.4   %                                         
ด้านการน าของเสียไปฝั่งกลบ                                                  12.9  %      
 

จ านวน ต่อ การใช้ห้องพักของลูกค้า 2552-2553 
 

2553-2554 2554-2555 เป้าหมายของแต่ละปี 

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (ลา้นจูน)    
%  การผันแปรจากปีก่อน                                                    

251.58 
0% 

220.08  
   -12.5% 

192.69 
   -12.4% 

                                
ลดลง 4 % 

ด้านการใช้น้ า  (ลิตร)                         
%  การผันแปรจากปีก่อน                                                                                                                                           

789.12   
0% 

632.19   
-19.8% 

623.59  
-1.4% 

 
ลดลง 3 % 

ด้านการน าของเสียไปฝั่งกลบ (ลิตร)                  
%  การผันแปรจากปีก่อน                                                                                                   

4.87   
0% 

2.93  
-39.8% 

2.55  
12.9% 

                            
ลดลง10 % 
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ในปี 2555 ดุสิตธานีได้ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม โดยด าเนินการดังนี้ 

1.  ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันด าเนินการเสร็จสิ้นมากกว่า ร้อยละ 40 ของโรงแรมใน

เครือดุสิตทั้งหมด 

2.  ติดตั้งอุปกรณ์การประหยัดน้ า ณ ปัจจุบันด าเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิต

ทั้งหมด 

3.  ติดตั้งระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในห้องพักของลูกค้าโดยการใช้บัตร ปัจจุบันด าเนินการเสร็จสิ้น

ประมาณร้อยละ 60 ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด 

4.  การท าให้สิ่งของเหลือใช้น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (Recycling) ร้อยละ 80 ของแต่ละโรงแรม 

5.  แผนกแม่บ้านตั้งอุณหภูมหิ้องที่ 26 องศาเมื่อไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพักและประหยัดพลังงานน้ าหรือใช้ผ้าม่านที่

ลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย 

6.  การซักรีดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานน้ า การลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซน รวมทั้งการน าน้ าซักล้าง

ผ่านการบ าบัดและน ากลับมาใช้ใหม่เช่น รดต้นไม้ เป็นต้น 

7.  เปลี่ยนเคร่ืองท าน้ าเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที่มีประสิทธิภาพการท างานที่ดีกว่าและเพิ่มประสิทธิภาพ

การประหยัดพลังงานมากกว่าร้อยละ 45 ควบคู่กันไปด้วย 

8.  ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการควบคุมระบบพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานที่ดีกว่าและประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันด าเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิต

ทั้งหมด 

9. บ ารุงรักษาและติดต้ังเคร่ืองท าน้ าร้อนมากกว่าร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด 
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รายงานด้านสิ่งแวดล้อม 
# แง่มุม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย การด าเนินการ 
1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (EN5) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า > ลดการใช้พลังงานงานไฟฟ้าในทุกประเภท

อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 ปีและ
แต่ละปีลดได้ถึงปีละ 4 % 

> ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมท้ัง
ระบบตรวจจับเมื่อเปิดประตูและตั้งเวลา
อัตโนมัติ 

   >ด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นแบบ 
LED 100% ภายในระยะเวลา 5 ปี 

> เปล่ียนและติดตั้งหลอดไฟฟ้า ป้ัมท าความ
ร้อนส าหรับน้ าร้อน ป้ัมระบบโซล่าร์ เซลล์
ส าหรับท าน้ าร้อน ,เคร่ืองท าความร้อนใช้ก๊าซ 
แอลพีจีแทนน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลส าหรับท าน้ า
ร้อน 

    >เปล่ียนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือ
เปล่ียนอุปกรณ์ตัวใหม่ ส าหรับการซักอบรีด 
ครัวท าอาหารและลิฟท์ 

    >อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความ
เข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและสามารถน ามาปฎิบัติได้ 

2 ปริมาณการใช้พลังงานน้ า (EN8) ลดการใช้พลังงานน้ า >  ลดการใช้พลังงานงานน้ าในทุกกิจกรรม การ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 ปี
และแต่ละปีลดได้ถึงปีละ 3 % 

> ตรวจสอบความเส่ือมโทรมของท่อประปา 
มาตรวัดน้ า และด าเนินการเปล่ืยนท่อท่ีช ารุด
หรือแตกหัก 

    >เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ า และฝักบัวช าระ
แบบประหยัดน้ า 

    >ใช้เกลือคลอรีนส าหรับสระว่ายน้ า 
    >อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความ

เข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงานน้ า
และสามารถน ามาปฎิบัติได ้

3 การน าขยะไปฝั่งกลบ (EN22) ลดปริมาณขยะไปพื้นท่ีฝังกลบ > การจัดการกับขยะอย่างมีประสิทธิภาพและลด
ปริมาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรม
ภายในระยะเวลา 5 ปีและแต่ละปีลดได้  
10 % 

> จัดโปรแกรมรณรงค์ Reduce, 

Reuse and Recycled 
> จัดพื้นท่ีแยกประเภทของขยะ 
> น าขยะประเภทเปียกเช่นเศษอาหาร ผัก 
ผลไม้น าไปหมักท าปุ๋ยอินทรีย์ 
> การจัดการการขนย้ายขยะเพื่อไปพื้นท่ีฝัง

กลบอย่างมีประสิทธิภาพ 

>ใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมและสามารถย่อยสลายทางชีวภาพ

ได้ง่าย เช่นถุงพลาสติกท าจากแป้งข้าวโพด 

    

    

    

    

    >อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความ
เข้าใจถึงหลักการในการลดปริมาณขยะและ
สามารถน ามาปฎิบัติได ้
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ความยั่งยืนทางสังคม 

ด้วยปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งดุสิตธานี และวิทยาลัยดุสิตธานี ที่เห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยการศึกษา ท าให้  ณ วันนี้ดุสิตธานีเป็นเพียงบริษัทเดียวที่บริหารธุรกิจโรงแรม
และการศึกษาควบคู่กันและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่งานอาชีพด้วยความภูมิใจ ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี
รับนักศึกษาได้ปีละกว่า 3,000 คน และยังมีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเลซีอุม ประเทศฟิลิปปินส์ที่วิทยาลัย             
ดุสิตธานีให้ความร่วมมือด้านวิชาการอีกกว่าปีละ 14,000 คน มีนักเรียนจบหลักสูตรการประกอบอาหารที่
โรงเรียนสอนท าอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ปีละกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ดุสิตธานียังเปิดโอกาสให้
นักศึกษาทั่วไปเข้ามาฝึกงานในโรงแรมของดุสิตธานีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้อีกด้วย  

พนักงานเป็นทรัพยกรส าคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคม ดังนั้นพนักงานทุกคนจึง
ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการพัฒนาทักษะ
การท างานและด้านภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้บริษัทได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee Program เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากร ให้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือเข้าท างานในโรงแรมที่ดุสิตธานีเปิดใหม่ใน
ต่างประเทศ หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม ดุสิตได้เปิดหลักสูตร  Management Trainee 
Program ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาและฝึกปฎิบัติงานจริง และเข้าท างานในกลุ่มดุสิตธานีเมื่อผ่านหลักสูตรนี้  

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ส าคัญและได้จัดกิจกรรม
และปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ดังเช่น จัดให้พนักงานบริจาคโลหิตและมอบให้กับ

สภากาชาดไทย  การรวบรวมปฎิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วมอบให้โรงเรียน
สอนคนตาบอด เพื่อน าไปท าสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับ
นักเรียนผู้พิการทางสายตา การจัดกิจกรรมในวันเด็กให้กับเด็กใน
ชุมชนที่ตั้งของโรงแรม การรณรงค์เร่ืองความสะอาดและท าความ
สะอาดในชุมชนรอบโรงแรม การจัดตั้งกลุ่ม “อาสา...ดุสิต” เพื่อหาทุน

และให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบเมื่อประสบภัยเป็นต้น  

 

 

 

 

การพัฒนาบุคคลากร   
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การพัฒนาบุคลากร   

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กร  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานถือเป็นนโยบาย
ส าคัญซึ่งบริษัทได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั้งปีของแต่ละโรงแรม เพื่อใช้ใน
การฝึกอบรมพนักงานทุกคน ทุกระดับ ซึ่งก าหนดให้แต่ละระดับต้องเข้ารับการฝึกอบรมแตกต่างกันดังนี้ 
ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และผู้จัดการ ต้องมีจ านวนฝึกอบรมทั้งปีไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 
72 ชั่วโมง และพนักงานปฎิบัติการ 96 ชั่วโมง ทั้งนี้หลักสูตรฝึกอบรมได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับความ
ต้องการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละระดับและแผนกงาน ซึ่งการฝึกอบรมถือเป็นตัวชี้วัด (KPIs –                             
Key Performance Indicators)และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเเต่ละคนซึ่งมีการประเมินใน
ไตรมาสที่ 4 ของแต่ละปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับพนักงานแรกเข้าทุกคน จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หลักสูตรคือ 
หลักสูตรแรกเข้า ท างานครบ 60 วัน และ 365 วัน ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ
ระเบียบปฏิบัติในการท างาน และรับทราบข้อปฎิบัติ นโยบายองค์กร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และท าเล
ที่ตั้งของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับผู้อื่น 
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แผนฝึกอบรมของพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนฝึกอบรมของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่และระดับปฎิบัติการ 
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

  ตามกฎกระทรวงที่ก าหนดให้โรงแรมต้องจัดฝึกอบรมพนักงานในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยใน

ที่ท างานและสถานประกอบการ ดังนั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตธานีได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการ

ฝึกอบรม 3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี้  

1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับหัวหน้างาน 
2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับผู้บริหาร 
3. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับคณะกรรมการ  
 

ทั้งนี้ทุกโรงแรมได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน ท าหน้าที่ส ารวจความปลอดภัย 

การจัดท าข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน การวางระบบการรายงานสภาพการท างานที่

ไม่ปลอดภัย การประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างาน และการประชุมการติดตามงาน 

เป็นต้น  

 

สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน 

 

ชื่อโรงแรม กรรมการ พนักงาน อัตราเฉลี่ย (%) 

1 ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 10 816 1.23 

2 ดุสิตธานี พัทยา 15 574 2.61 

3 ดุสิตธานี หัวหิน 10 435 2.30 

4 ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 9 408 2.21 

5 ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 9 139 6.47 

6 ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ 4 231 1.73 

7 ดุสิตปริ๊นเซส โคราช 7 216 3.24 

8 รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ 8 142 5.63 
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ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท างาน 

เพื่อให้พนักงานท างานอย่างปลอดภัย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ พนักงานจะได้รับการอบรมเร่ือง

การท างานอย่างปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการท างานได้มีการเก็บข้อมูลสวัสดิภาพ

ของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ การบาดเจ็บจากการท างาน การขาดงาน และวันท างานที่สูญเสีย โดยใช้

วิธีการค านวณตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO)               

โดยเก็บข้อมูลจากจ านวนพนักงาน 2,745 คน ได้ข้อมูลรายงานความปลอดภัยของแรงงานปี 2555 ดังนี้  

1. อัตราพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน (Injury Rate) ของพนักงานชายเท่ากับร้อยละ 0.85 และพนักงานหญิงร้อย

ละ 0.52   

2. การขาดงาน คือ จ านวนวันที่พนักงานขาดงานไม่สามารถมาท างานได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งที่สืบเนื่องจากการท างาน

และนอกการท างาน แต่ไม่รวมถึงวันหยุดตามประเพณี และการลาต่างๆ การขาดงาน ของพนักงานมีอัตราการขาดงาน 

(Absentee Rate) ของพนักงานชายเท่ากับร้อยละ 2.72 และ พนักงานหญิงเท่ากับร้อยละ 3.98 

3. วันท างานที่สูญเสีย (Lost Day) คือจ านวนวันที่เสียไปเนื่องจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานและเมื่อสามารถกลับมา

ท างานหรือเปลี่ยนไปท าหน้าที่อื่นแทนภายในองค์กรเดียวกันจะไม่น ามานับ อัตราวันท างานที่สูญเสีย (Lost Day Rate) ที่

เกิดจากพนักงานชายเท่ากับร้อยละ 11.26 และจากพนักงานหญิงร้อยละ 8.58 
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คอรัปชั่นและสิทธิมนุษยชน   

ดุสิตธานีสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและ

การต่อต้านการคอรัปชั่น โดยได้ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการ

ต่อต้านการคอรัปชั่น  และก าหนดให้เป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของดุสิต  ผู้บริหารและพนักงาน ทุก

คนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและเชื้อชาติที่

ดุสิตเข้าไปเกี่ยวข้อง  เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2555 พนักงานในกลุ่มดุสิตธานีร้อยละ50 

ของจ านวนพนักงานทั้งหมด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อต้านการคอรัปชั่นและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีระยะเวลา

ฝึกอบรม 1 ชั่วโมง และมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในปี 2556 

การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า 

ในปี 2555 กลุ่มโรงแรมดุสิตธานีได้รับการประเมินจากลูกค้าที่เข้าพักผ่านการส ารวจของ Market Matrix               

ให้เป็นโรงแรมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในกลุ่ม upper upscale ของ เอเชียแปซิฟิก และได้คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 84.9 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก นอกจากนี้กลุ่มโรงแรมดุสิตธานียังได้รับรางวัลจาก                     

World Travel Awards ซึ่งโหวตโดยนักเดินทางที่มีประสบการณ์จ านวน 791,358 คน จาก 171 ประเทศ ซึ่งประกาศรางวัล

ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้แก่ 

 Asia’s Leading Hotel Brand 2012 by World Travel Awards 
 Asia’s Leading Resort Brand 2012 by World Travel Award 
 Middle East’s Leading Hotel Brand 2012 by World Travel Awards 

  ด้วยปรัชญาการให้บริการของดุสิตธานีที่ได้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ 

สม่ าเสมอ ท าให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตธานีซึ่งเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารด้วยคนไทยได้รับการยอมรับ               

ในระดับสากล นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารและพนักงานดุสิตธานีทุกคน และจะร่วมกันสร้างความ

แข็งแกร่งและน าดุสิตธานีให้ยืนอยู่ในระดับโรงแรมชั้นน าของโลกต่อไป  
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โครงการ ดุสิต สไมล์  

ดุสิตธานีร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จัดท าโครงการ ดุสิต สไมล์  ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะ               

ปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการบนใบหน้าอ่ืน ๆ โดยมีพันธกิจหลักคือ การมอบรอยยิ้มและชีวิตใหม่ที่

สดใสคืนให้แก่ผู้ป่วย โครงการดุสิต สไมล์ เร่ิมก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 

ซองบริจาคในห้องพักแขก หักจากเงินเดือนพนักงานที่เต็มใจมอบเงินบริจาค และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วน

ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น  

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาในปี 2555โครงการ

ได้ท าการผ่าตัดเด็กมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่จ านวน 85 คน อนึ่ง นับตั้งแต่เร่ิมโครงการ มียอดเงินบริจาค

ทั้งสิ้น 3.3 ล้านบาท และได้ท าการผ่าตัดเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั้งสิ้น 161 คน  
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ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด รายละเอียด หน้า 

เศรษฐกิจ 

EC5 ช่วงอัตราส่วนของระดับมาตรฐานค่าจ้างจ าแนกตามเพศโดยเปรียบเทียบกับค่าจ้าง

ขั้นต่ าในท้องถิ่นที่ปฎิบัติงาน  
8-9 

สิ่งแวดล้อม 

EN22 น้ าหนักรวมของของเสียแบ่งตามประเภทและวิธีการก าจัด 11-15 

EN5 การประหยัดพลังงานเนื่องจากการอนุรักษ์และการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ 10-15 

EN8 การใช้น้ าตามแหล่งก าเนิดน้ า 11-15 

สังคม 

SO3 อัตราส่วนร้อยละที่ได้รับการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเร่ืองนโยบายการต่อต้าน

การทุจริตและข้อปฏิบัติ 
22 

การปฏิบัติงานและการท างานท่ีดี 

LA6 อัตราส่วนร้อยละของลูกจ้างทั้งหมดเป็นตัวแทนในการจัดการสุขภาพของ

ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้

ค าแนะน าด้านอาชีวอนามัยและโปรแกรมด้านความปลอดภัย  

 

 

19 

LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกี่ยวกับการท างาน พนักงานสูญเสียวันลา เน่ืองจากการ

เจ็บป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขาดงานเสมอๆ และจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

เน่ืองจากการท างานแบ่งตามภูมิภาคและเพศ 

20-21 

LA10 การฝึกอบรม ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปีของพนักงานโดยแยกตามเพศและระดับ

พนักงาน 

 

 

 

17-18 



[26] 

 

ตัวชี้วัด รายละเอียด หน้า 

สิทธิมนุษยชน 

HR8 อัตราส่วนร้อยละของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรมตามนโยบาย

ขององค์กรหรือวิธีการเกี่ยวกับแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเร่ืองของการ

ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 

22 

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 

PR5 การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมถึงผลของการส ารวจการ

วัดความพึงพอใจของลูกค้า 
22-23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


