สารจากกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปีนี้บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ได้เริ่มจัดทารายงานเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานของ
Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 ระดับ C การจัดทารายงานเพื่อความยั่งยืนนี้ เป็นการเน้นย้าให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้เห็นเป้า หมายขององค์ก รที่มีต่อสังคมโดยรวมและดารงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาวบน
พื้ น ฐานของการเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ การเผยแพร่วั ฒนธรรมไทยไปพร้ อมกั บ การเปิ ดโรงแรมใหม่ ใ น
ต่างประเทศ การขายสินค้าและให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ
ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจะเชื่อมโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เข้าด้วยกันต่อไป
ผลจากการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทาให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า การ
ใช้น้า และการนาของเสียไปฝังกลบลดลงอย่างต่อเนี่องและน่าพอใจ และการที่กลุ่มโรงแรมดุสิตธานีซึ่งเป็น
โรงแรมไทยเพียงโรงแรมเดียวได้รับคะแนนจากลูกค้าที่เข้าพักผ่านการสารวจของ Market Matrix สูงเป็นลาดับ
ที่ 3 ในกลุ่ม Upper Upscale ของเอเซียแปซิฟิก เป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทได้ปฏิ บัติที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้าเป็นลาดับแรก
นอกจากนี้ โครงการดุสิต สไมล์ได้ระดมเงินบริจาคและได้ทาการผ่าตัดเด็ก ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
จานวน 85 คน เพื่อร่วมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาในปี 2555 ด้วย
ในนามของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นพลังผลักดันให้ บริษัทผ่านอุปสรรค
ต่างๆ ได้ด้วยดี ท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะนาไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความยั่งยืน
บริ ษั ท ได้จั ด ท ารายงานความยั่ ง ยื น ขึ้ นโดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สื่ อ สารนโยบาย การบริ ห ารจั ด การ
และการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ตามรอบเวลาในการปรับปรุงข้อมูลรายปีที่บริษัทกาหนดซึ่งจัดทาข้อมูลครั้งสุดท้ายวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
การจัดทารายงานนี้ใช้แนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่
3.1 (G3.1) ระดับ C และเป็นการเก็บข้อมูลในระหว่างปี 2555 เท่านั้น และสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
www.dusit.com
ผู้จัดทาข้อมูลที่ติดต่อได้
นางสาวรัตนา ปรีชาวุฒิ
การจัดการสู่ความยั่งยืน บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี
946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทร 02 667 8919
rattana@dusit.com

www.dusit.com

ขอบเขตเนื้อหาของข้อมูล
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ การเปิดเผยข้อมูลกาหนดจากระดับการควบคุมของดุสิต ที่มีต่อโรงแรมใน
กลุ่ม ขอบเขตของการรายงานจึงครอบคลุมเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ดุสิตเป็นเจ้าของและโรงแรมที่ดุสิตรับบริหาร
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมกิจการที่ควบรวม บริษัทย่อย ธุรกิจการศึกษา คู่ค้า เว้นแต่มีการระบุเป็น
กรณี ที่อยู่ภายใต้ก ารจัดการโดยตรงของดุสิต หรือกรณีที่การปฏิบัติงานอาจส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อผลการ
ดาเนินงานของดุสิต
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ดัง นั้นรายงานฉบั บนี้จีง ครอบคลุมนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเพื่ อความยั่ งยื นของบริษั ท
ดุสิตธานี จากั ด (มหาชน) ของโรงแรมที่อยู่ ภายใต้ก ารกากั บดูแล 8 โรงแรม ซึ่งได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี
กรุง เทพฯ โรงแรมดุสิ ตธานี พั ท ยา โรงแรมดุสิต ธานี หัว หิน โรงแรมดุสิต ธานี ลากู น่า ภู เก็ ต โรงแรมดี ทู
เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช และโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่
สาหรับข้อมูลนอกเหนือจากรายงานฉบับนี้แสดงอยู่ในรายงานประจาปี 2555

อย่างไรก็ตามดุสิตจะขยายขอบเขตการจัดทารายงานความยั่งยืนในระดับที่สูงขึ้นและครอบคลุมโรงแรม
ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศมากขึ้น นับเป็นส่วนหนึ่งในการกากับดูแลด้วยการส่งเสริมการใช้แนวทางสากลในการ
รายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการตอบสนองความคาดหวังการได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ดุสิตธานีได้ทารายงานความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting
Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 (G3.1) ระดับ C เป็นฉบับแรก โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนทา
หน้าที่กาหนดสาระสาคัญ กลยุทธ์ กระบวนการและให้ความเห็นชอบประเด็นที่มีนัยสาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็นระยะทั้งนี้
เพื่อทาให้มีการกาหนดเนื้อหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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ระดับการแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด (GRI Application level Criteria)

Not Required

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

B
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.

B+

A
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.

*บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) เริ่มรายงานเพื่อความยั่งยืนในระดับ C
เนื่องจากรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานของ GRI version 3.1 นี้เป็นฉบับแรก ดังนั้นจึงไม่มีการ
เปรียบเทียบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรคือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่สร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน สังคม
และหน่วยงานรัฐ ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบ และได้รับผลกระทบกับองค์กร
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A+

Report Externally Assured

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

C+

Report Externally Assured

C

Report Externally Assured

Standard Disclosures

Report
Application Level

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความรับผิดชอบ
บริหารงานอย่างโปร่งใส
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท
มาตรฐานการบริการ
ความพึงพอใจและความปลอดภัย
สินค้าและบริการคุ้มค่ากับราคา
ไม่เอาเปรียบลูกค้า
รักษาความลับของลูกค้า
การส่งเสริมด้านการบริการและหลังการบริการ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่หลากหลาย
ช่องทาง
 การให้บริการอย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้องให้ลูกค้า
ร้องขอ
 หากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะรีบดาเนินการ
โดยเร็วที่สุด











1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. ลูกค้า
นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ผู้มาประชุมสัมมนา ผู้มารับ
บริการของโรงแรม

 สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี
 ความมั่นคงและความเจริญเติบโตในหน้าที่การ
งานของพนักงาน
 โอกาสในการพัฒนาและเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะเท่าเทียมกัน
 พิจารณาพนักงานปัจจุบันเป็นอันดับแรกเมื่อมี
ตาเหน่งงานที่สูงขึ้น
 จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทางาน

3. พนักงาน
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความรับผิดชอบ

4. สังคม
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
สถาบันการศึกษา

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่คานึงต่อ
สิ่งแวดล้อม
 การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
 การกาจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์

5. หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานราชการผู้กาหนดนโยบาย

 สนับสนุนและปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด
 เผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม
 สนับสนุนหน่วยงานรัฐบาลในกิจกรรมต่างๆ

ดุสิตได้กาหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าหลักและต่อกฎระเบียบในปัจจุบันและในอนาคต
ของตลาดในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดและเพื่อลดผลกระทบทางลบทางสังคมที่อยู่ใน
พื้นที่ดาเนินงาน โดยจัดลาดับความสาคัญบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร การประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเชื่อมโยงและตอบสนองต่อประเด็นปัญหา การจัดทา
และดาเนินงานตามแผนงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบในรูปแบบของการสื่อสาร
สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ดุสิต นิวส์ เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจอย่างยั่งยืน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้กาหนดให้มีการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ายังมีความ
เหมาะสมกับองค์กร
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ประเด็นสาคัญและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สาคัญมาก
สาคัญ

ความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความสาคัญต่อดุสิต
สาคัญ

สาคัญมาก

 ทาให้ลูกค้าพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัย
เมื่อเข้ามารับบริการ และรู้สึกคุ้มค่ากับ
การที่ได้ใช้จ่ายเงิน
 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับยอดกาไร
สุทธิ
 การเปิดเผยข้อมูลและรายงานอย่าง
ถูกต้อง
 การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการก่อน
และหลังการขายอย่างรับผิดชอบ
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็น
พลเมืองที่ดีในการกากับดูแลกิจการต่อ
สังคมและในชุมชนใกล้เคียง
 การป้องกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติที่อาจจะ
เกิดจากกิจการของดุสิต
 การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า

 มาตรฐานของสินค้าและการบริการ
 การให้บ ริก ารอย่ างเต็ม ที่โดยที่ไ ม่ต้องให้
ลูกค้าร้องขอ
 การเป็นบริษัทธรรมาภิบาล
 การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คานึงต่อ
สิ่งแวดล้อม
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 การดูแลพนักงาน และการให้ความมั่นคง
และความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
 การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ

บริบทของธุรกิจ
ดุ สิ ตธานี มี เป้ าหมายในการด าเนิ นธุ รกิ จเชิ งรุ ก ควบคู่ ไปกั บการบริ หารต้ นทุ นอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจานวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังได้พิจารณา
เพิ่มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษาและสปา โดยมีเป้าหมายเพื่อดารงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาวบน
พื้นฐานการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทย การขายสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อคามั่นสัญญาที่ได้ทา
การประชาสัมพันธ์ไว้ การบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทาหน้าที่พิจารณา
และจัดการในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ความยั่งยืนของสังคมผ่านการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานและความมั่นคงใน
อาชีพอันจะนาไปสู่ความมั่นคงของครอบครัว การใช้ช่องทางด้านการศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ผลิต
บัณฑิตที่มีจริยธรรมและความสามารถเป็นที่ต้องการของนายจ้างและการจ้างงาน นอกจากนี้การให้ความสาคัญกับ
ชุมชนที่อยู่โดยรอบของโรงแรม การช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส การให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
ทุกกระบวนการเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ในปี 2555 ดุสิตธานีได้เปิดโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการ โรงแรมนี้ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามและเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวที่
จะไปเยือน การเพิ่มจานวนโรงแรมในกลุ่มถือเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และแสดง
ถึงศักยภาพในการบริหารงานและการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาให้เกิดการจ้างงานและกระจาย
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รายได้ของคนในท้องถิ่น การเพิ่มช่องทางของรายได้ของบริษัท การสร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ (Brand) และ
การเพิ่มเครือข่ายด้านการตลาด เป็นต้น

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนและสวัสดิการ
ดุสิตธานีถือเกณฑ์ มาตรฐานค่า จ้างขั้นต่าซึ่งกาหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้ นที่ตั้งของโรงแรมเป็น
แนวทางค่าจ้างสาหรับพนักงานแรกเข้าทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งในทางปฏิบัติ ค่าจ้างของพนักงานแรกเข้าจะสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับเดียวกันในท้องถิ่นเดียวกัน นอกจากนี้ เพศ
ไม่ได้มีผลต่อการกาหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด
ในต้นเดือนเมษายนของทุกปีดุสิตธานีมีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานโดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคลและตามผลประกอบการ ดังนั้นพนักงานทุกเพศ ทุกระดับ จะ
ได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้มีการกาหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและบริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยปรับค่าแรงขั้นต่า 300 บาท
ให้กับพนักงานทั้งชายและหญิงที่ทางานในแต่ละพื้นที่ตั้งของโรงแรมในประเทศไทย
นอกจากนี้ดุสิตธานีจัดให้มีสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานอาทิ ค่าครองชีพหรือค่าบริการพิเศษ โบนัส
ประจาปี อาหารและขนมหวานรวมถึงเครื่องดื่ม 2 มื้อต่อวัน วันหยุ ดพั กร้อน วันลาป่วย เงินกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ ประกันชีวิตแบบกลุ่มและสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุขภาพให้สิทธิครอบคลุมพนักงาน
และบุคคลในครอบครัว ครอบคลุมการรับการรัก ษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุก แห่ง ประกันการ
เดินทางกรณีพนักงานต้องเดินทางไปทางานต่างประเทศ เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเมื่อ บิดา
มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลื อพิเศษกรณีได้รับผลกระทบจากภัยภิบัติ สวัสดิการการเข้า
พักโรงแรมในเครือราคาพนักงานและสามารถให้เครือญาติเข้าพักในราคาพิเศษ สิทธิลดหย่อนค่าเล่าเรียนบุตร
ในวิทยาลัยดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงานเองหรือบุตรที่โรงแรมในเครือ
ดุสิตธานี สวัสดิการการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็นต้น
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นอกจากนี้ ดุสิ ตธานี จั ด ให้ มี ส ถานพยาบาลในพื้ น ที่ เพื่ อดู แลพนั ก งานทุก คนและมีแ พทย์ ใ ห้บ ริก าร
ตลอดจนมีการตรวจสุขภาพประจาปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยจัดให้มีบุ คลากรจากโรงพยาบาลมาให้บริการตาม
สถานที่ที่จัดไว้ตามความเหมาะสมรวมถึงจัดแพทย์มาให้คาแนะนาเมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือสอบถามเรื่อง
สุขภาพ

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี โรงแรม
ภายใต้การบริหารของดุสิตธานีทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน
จากเอิร์ธเช็ค โดยดุสิตธานีให้คามั่นสัญญาที่มีสาระสาคัญว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้เครื่องมือวัดที่ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการอนุรักษ์ และการจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน้า การอนุรักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อม
การจัดการด้านสังคมและวัฒนธรรม การวางแผนและการจัดการการใช้พื้นที่
การป้องกันคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง การจัดการน้าเสีย การจัดการ
ขยะมู ล ฝอย การจั ด เก็ บ วั ต ถุ ที่ มี พิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง นี้ ดุ สิ ต ธานี ไ ด้
ดาเนินการจัดการด้านสิ่ง แวดล้อมให้ ตรงตามมาตรฐานที่เอิร์ธเช็คก าหนดและได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
ดุสิตธานีได้แต่งตั้งผู้อานวยการด้านเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผู้ประสานงานเอิร์ธเช็คและทุกโรงแรมมี
คณะท างานที มสีเขี ยว ท าหน้า ที่ ติดตามการทางานด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยง บันทึก และติดตาม
ผลกระทบรวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาจ้าง
พนักงานและผู้รับเหมาที่มีภูมิลาเนาในท้องถิ่น รวมถึงการจัดซื้อและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากชุมชน
ท้องถิ่นที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นอกจากนี้ได้กระตุ้นให้พนักงานนาเสนอต่อแขกที่มาพัก ผู้ส่งสินค้าและ
บริการ ผู้รับเหมาและตัวแทนจาหน่ายสินค้า ถึงพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสั งคมที่
ยั่งยืน รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใต้กิจกรรมเอิร์ธเช็คอีกด้วย
[9]

นอกจากนี้ดุสิตธานีให้ความสาคัญในเรื่องการคัดเลือกวัสดุเครื่องใช้ในโรงแรมและห้องพักที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อาหารที่สดสะอาด ผ่านการคัดกรองคุณภาพจากแผนกจัดซื้อ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุ ณภาพ ทุก
ครั้งเมื่อมาใช้บริการ

พลังงานไฟฟ้า
เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการที่ ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้เริ่มดาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็น หลอดประหยัดไฟฟ้าและรักษา
สิ่งแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบู รณ์ทุก โรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี
นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจับเมื่อเปิดประตูและตั้งเวลาอัตโนมัติ ระบบ
โซลาร์เซลล์สาหรับทาน้าร้อน เครื่องทาความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน้ามันเชื้อเพลิงดีเซลสาหรับทาน้า
ร้อน เปลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ สาหรับการซักอบรีด ครัวทาอาหารและลิฟท์
อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถนามาปฎิบัติ
ได้
นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บันไดแทนลิฟต์
ปิ ดเครื่องคอมพิ วเตอร์ข ณะพั ก เที่ ย งหรือขณะไม่ใ ช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้ งเวลาปิ ด
เปิดเครื่องทาความเย็นอัตโนมัติ รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าและพนักงานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ ซึ่งจัดเป็น
ประจาทุกปี ผลจากการวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร่วมมือของพนักงานและลูกค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้ ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อการใช้ห้องพัก จานวน 192.69 ล้านจูน ลดลงร้อยละ 12.4
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2554
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น้า
เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมี ค วามจาเป็นต้องใช้ ทรัพ ยากรน้าเป็นจานวนมาก ดังนั้นการใช้น้าอย่ างมี
ประสิทธิภาพและไม่ก ระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการน้าเป็นอย่างดี
ทุ ก โรงแรมมี ม าตรการจัดการลดการใช้ พ ลังงานอย่ างเป็ นรูปธรรมได้แก่ ตรวจสอบความเสื่อมโทรมของ
ท่อประปา มาตรวัดน้า และดาเนินการเปลี่ ยนท่อที่ชารุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้า และฝักบัว
ชาระแบบประหยั ดน้า ใช้เกลือคลอรีนส าหรับสระว่ายน้า และอบรมให้ความรู้พ นัก งานเพื่ อความเข้าใจถึง
หลักการในการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ดุสิตธานีมีเป้าหมายการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณ
การใช้ ท รั พ ยากรน้ าในทุ ก กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ค่ า เฉลี่ ย การใช้ น้ าต่ อ การใช้ ห้ อ งพั ก จ านวน
623.59 ลิตร ซึ่งลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2554
การกาจัดของเสียแบบฝังกลบ
เพื่อให้การจัดการลดจานวนขยะ และการกาจัดของเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการทีมสีเขียวจึงได้รณรงค์โครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทั้ง
ส่วนกลางรณรงค์ และให้ค วามรู้แ ก่ พ นั ก งาน เช่น การใช้ก ระดาษโดยใช้ทั้ ง 2 หน้า การจั ดเก็ บ เอกสารใน
แผ่นบันทึกความจาแทนการบันทึกบนแผ่นกระดาษ การใช้ภาชนะ จาน ชาม ถ้วย ที่ทาจากวัสดุคงทน การแยกขยะเป็น
หมวดหมู ่ ทุ ก โรงแรมมี ว ิ ธ ี ก ารจั ด การก าจั ด ของเสี ย ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและแยกขยะ
ออกเป็ น 2 ประเภทคือขยะที่สามารถนาไปใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น กระดาษที่ใช้
แล้ว แก้ว อลูมิเนียม ขวดพลาสติก จะรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ และส่งไปเข้ากระบวนการทาลายและผลิตใหม่
เศษอาหาร ผัก ผลไม้นาไปหมักทาปุ๋ยอินทรีย์ และขยะที่ต้องส่งไปฝังกลบเช่นแบตเตอรี่ เพื่อให้มีการกาจัดอย่าง
ถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ผลของการจัดการของเสียแบบฝังกลบที่มีประสิทธิภาพทาให้ค่าเฉลี่ยการนาของ
เสียไปฝังกลบต่อการใช้ห้องพักเหลือจานวน 2.55 ลิตร ซึ่งลดลงร้อยละ 12.9 เมื่อเปรียบเที่ยบกับค่าเฉลี่ยปี 2554
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สรุปผลการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2555
กระบวนการใช้ปี 2555 เปรียบเทียบปี 2554
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า
ด้านการใช้น้า
ด้านการนาของเสียไปฝั่งกลบ

จานวนเปอร์เซ็นต์ : การใช้ห้องพักของลูกค้า
12.4 %
1.4 %
12.9 %

จานวน ต่อ การใช้ห้องพักของลูกค้า

2552-2553

2553-2554

2554-2555 เป้าหมายของแต่ละปี

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (ล้านจูน)
% การผันแปรจากปีก่อน

251.58
0%

220.08
-12.5%

192.69
-12.4%

ด้านการใช้น้า (ลิตร)
% การผันแปรจากปีก่อน
ด้านการนาของเสียไปฝั่งกลบ (ลิตร)
% การผันแปรจากปีก่อน

789.12
0%
4.87
0%

632.19
-19.8%
2.93
-39.8%

623.59
-1.4%
2.55
12.9%
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ลดลง 4 %
ลดลง 3 %
ลดลง10 %
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ในปี 2555 ดุสิตธานีได้ดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม โดยดาเนินการดังนี้
1. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันดาเนินการเสร็จสิ้นมากกว่า ร้อยละ 40 ของโรงแรมใน
เครือดุสิตทั้งหมด
2. ติดตั้งอุปกรณ์การประหยัดน้า ณ ปัจจุบันดาเนินการเสร็จสิ้นมากกว่า ร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิต
ทั้งหมด
3.

ติดตั้งระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในห้องพักของลูกค้าโดยการใช้บัตร ปัจจุบันดาเนินการเสร็จสิ้น

ประมาณร้อยละ 60 ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด
4. การทาให้สิ่งของเหลือใช้นากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (Recycling) ร้อยละ 80 ของแต่ละโรงแรม
5. แผนกแม่บ้านตั้งอุณหภูมหิ ้องที่ 26 องศาเมื่อไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพักและประหยัดพลังงานน้าหรือใช้ผ้าม่านที่
ลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย
6. การซักรีดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานน้า การลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซน รวมทั้งการนาน้าซักล้าง
ผ่านการบาบัดและนากลับมาใช้ใหม่เช่น รดต้นไม้ เป็นต้น
7. เปลี่ยนเครื่องทาน้าเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที่มีประสิทธิภาพการทางานที่ดีกว่าและเพิ่มประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงานมากกว่าร้อยละ 45 ควบคู่กันไปด้วย
8. ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการควบคุมระบบพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานที่ดีกว่าและประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันดาเนินการเสร็จสิ้นมากกว่า ร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิต
ทั้งหมด
9. บารุงรักษาและติดตั้งเครื่องทาน้าร้อนมากกว่าร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด
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รายงานด้านสิ่งแวดล้อม
1

แง่มุม
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (EN5)

วัตถุประสงค์
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

เป้าหมาย
> ลดการใช้พลังงานงานไฟฟ้าในทุกประเภท
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 ปีและ
แต่ละปีลดได้ถึงปีละ 4 %
>ดาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นแบบ
LED 100% ภายในระยะเวลา 5 ปี

2

ปริมาณการใช้พลังงานน้า (EN8)

ลดการใช้พลังงานน้า

> ลดการใช้พลังงานงานน้าในทุกกิจกรรม การ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 ปี
และแต่ละปีลดได้ถึงปีละ 3 %

3

การนาขยะไปฝั่งกลบ (EN22)

ลดปริมาณขยะไปพื้นที่ฝังกลบ

> การจัดการกับขยะอย่างมีประสิทธิภาพและลด
ปริมาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรม
ภายในระยะเวลา 5 ปีและแต่ละปีลดได้

#

10 %

การดาเนินการ
> ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้ง
ระบบตรวจจับเมื่อเปิดประตูและตั้งเวลา
อัตโนมัติ
> เปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟฟ้า ปั้มทาความ
ร้อนสาหรับน้าร้อน ปั้มระบบโซล่าร์ เซลล์
สาหรับทาน้าร้อน ,เครื่องทาความร้อนใช้ก๊าซ
แอลพีจีแทนน้ามันเชื้อเพลิงดีเซลสาหรับทาน้า
ร้อน
>เปลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ สาหรับการซักอบรีด
ครัวทาอาหารและลิฟท์
>อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความ
เข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและสามารถนามาปฎิบัติได้
> ตรวจสอบความเสื่อมโทรมของท่อประปา
มาตรวัดน้า และดาเนินการเปลื่ยนท่อที่ชารุด
หรือแตกหัก
>เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้า และฝักบัวชาระ
แบบประหยัดน้า
>ใช้เกลือคลอรีนสาหรับสระว่ายน้า
>อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความ
เข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงานน้า
และสามารถนามาปฎิบัติได้
> จัดโปรแกรมรณรงค์ Reduce,
Reuse and Recycled

> จัดพื้นที่แยกประเภทของขยะ
> นาขยะประเภทเปียกเช่นเศษอาหาร ผัก
ผลไม้นาไปหมักทาปุ๋ยอินทรีย์
> การจัดการการขนย้ายขยะเพื่อไปพื้นที่ฝัง
กลบอย่างมีประสิทธิภาพ
>ใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและสามารถย่อยสลายทางชีวภาพ
ได้ง่าย เช่นถุงพลาสติกทาจากแป้งข้าวโพด
>อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความ
เข้าใจถึงหลักการในการลดปริมาณขยะและ
สามารถนามาปฎิบัติได้
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ความยั่งยืนทางสังคม
ด้วยปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ ก่อตั้งดุสิตธานี และวิทยาลัยดุสิตธานี ที่เห็นความสาคัญ
ของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยการศึกษา ทาให้ ณ วันนี้ดุสิตธานีเป็นเพียงบริษัทเดียวที่บริหารธุรกิจโรงแรม
และการศึกษาควบคู่กันและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่งานอาชีพด้วยความภูมิใจ ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิต ธานี
รับ นั ก ศึ ก ษาได้ ปี ล ะกว่ า 3,000 คน และยั ง มีนั ก ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เลซี อุ ม ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่ วิ ท ยาลั ย
ดุสิตธานีใ ห้ค วามร่วมมือด้านวิช าการอีก กว่าปีล ะ 14,000 คน มีนักเรีย นจบหลัก สูตรการประกอบอาหารที่
โรงเรีย นสอนท าอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ปีล ะกว่ า 1,000 คน นอกจากนี้ดุสิตธานียั งเปิดโอกาสให้
นักศึกษาทั่วไปเข้ามาฝึกงานในโรงแรมของดุสิตธานีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้อีกด้วย
พนักงานเป็นทรัพยกรสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคม ดังนั้นพนักงานทุกคนจึง
ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการพัฒนาทักษะ
การทางานและด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee Program เพื่อพัฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค คลากร ให้ มี โ อกาสเลื่ อ นต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้น หรื อ เข้ า ท างานในโรงแรมที่ ดุ สิ ต ธานี เ ปิ ด ใหม่ ใ น
ต่างประเทศ หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม ดุสิตได้เปิดหลักสูตร Management Trainee
Program ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาและฝึกปฎิบัติงานจริง และเข้าทางานในกลุ่มดุสิตธานีเมื่อผ่านหลักสูตรนี้
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สาคัญและได้จัดกิจกรรม
และปฏิบั ติต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี ดัง เช่น จัดให้พ นักงานบริจาคโลหิตและมอบให้กั บ
สภากาชาดไทย การรวบรวมปฎิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วมอบให้โรงเรียน
สอนคนตาบอด เพื่อนาไปทาสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับ
นัก เรี ย นผู้ พิ ก ารทางสายตา การจัดกิ จ กรรมในวันเด็ ก ให้ กั บเด็ก ใน
ชุม ชนที่ ตั้ง ของโรงแรม การรณรงค์เรื่องความสะอาดและทาความ
สะอาดในชุมชนรอบโรงแรม การจัดตั้งกลุ่ม “อาสา...ดุสิต” เพื่อหาทุน
และให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบเมื่อประสบภัยเป็นต้น

การพัฒนาบุคคลากร
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การพัฒนาบุคลากร
พนัก งานถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญขององค์กร ดังนั้นการพั ฒนาศัก ยภาพพนักงานถือเป็นนโยบาย
สาคัญซึ่งบริษัทได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั้งปีของแต่ละโรงแรม เพื่อใช้ใน
การฝึก อบรมพนัก งานทุ ก คน ทุ ก ระดับ ซึ่งก าหนดให้แต่ล ะระดับต้องเข้ารับการฝึก อบรมแตกต่างกั นดังนี้
ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และผู้จัดการ ต้องมีจานวนฝึกอบรมทั้งปีไม่ต่ากว่า 48 ชั่วโมง พนักงานระดับเจ้าหน้าที่
72 ชั่วโมง และพนักงานปฎิบัติการ 96 ชั่วโมง ทั้งนี้หลักสูตรฝึกอบรมได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับความ
ต้ อ งการฝึ ก อบรมของพนั ก งานแต่ ล ะระดั บ และแผนกงาน ซึ่ ง การฝึ ก อบรมถื อ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด (KPIs –
Key Performance Indicators)และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเเต่ละคนซึ่งมีการประเมินใน
ไตรมาสที่ 4 ของแต่ละปี

สาหรับ พนักงานแรกเข้า ทุ กคน จะได้รับการอบรมหลัก สูตรปฐมนิเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หลัก สูตรคือ
หลักสูตรแรกเข้า ทางานครบ 60 วัน และ 365 วัน ตามลาดับ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ
ระเบียบปฏิบัติในการทางาน และรับทราบข้อปฎิบัติ นโยบายองค์กร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และทาเล
ที่ตั้งของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับผู้อื่น
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แผนฝึกอบรมของพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป

แผนฝึกอบรมของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่และระดับปฎิบัติการ

[18]

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงที่กาหนดให้โรงแรมต้องจัดฝึกอบรมพนักงานในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
ที่ทางานและสถานประกอบการ ดังนั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตธานีได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการ
ฝึกอบรม 3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี้
1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับหัวหน้างาน
2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับผู้บริหาร
3. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน สาหรับคณะกรรมการ
ทั้งนี้ทุกโรงแรมได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน ทาหน้าที่สารวจความปลอดภัย
การจัดทาข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน การวางระบบการรายงานสภาพการทางานที่
ไม่ปลอดภัย การประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางาน และการประชุมการติดตามงาน
เป็นต้น
สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน
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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ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการทางาน
เพื่อให้พนักงานทางานอย่างปลอดภัย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ พนักงานจะได้รับการอบรมเรื่อง
การทางานอย่างปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทางานได้มีการเก็บข้อมูลสวัสดิภาพ
ของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ การบาดเจ็บจากการทางาน การขาดงาน และวันทางานที่สูญเสีย โดยใช้
วิธีการคานวณตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO)
โดยเก็บข้อมูลจากจานวนพนักงาน 2,745 คน ได้ข้อมูลรายงานความปลอดภัยของแรงงานปี 2555 ดังนี้
1. อัตราพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทางาน (Injury Rate) ของพนักงานชายเท่ากับร้อยละ 0.85 และพนักงานหญิงร้อย
ละ 0.52
2. การขาดงาน คือ จานวนวันที่พนักงานขาดงานไม่สามารถมาทางานได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งที่สืบเนื่องจากการทางาน
และนอกการทางาน แต่ไม่รวมถึงวันหยุดตามประเพณี และการลาต่างๆ การขาดงาน ของพนักงานมีอัตราการขาดงาน
(Absentee Rate) ของพนักงานชายเท่ากับร้อยละ 2.72 และ พนักงานหญิงเท่ากับร้อยละ 3.98
3. วันทางานที่สูญเสีย (Lost Day) คือจานวนวันที่เสียไปเนื่องจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานและเมื่อสามารถกลับมา
ทางานหรือเปลี่ยนไปทาหน้าที่อื่นแทนภายในองค์กรเดียวกันจะไม่นามานับ อัตราวันทางานที่สูญเสีย (Lost Day Rate) ที่
เกิดจากพนักงานชายเท่ากับร้อยละ 11.26 และจากพนักงานหญิงร้อยละ 8.58
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คอรัปชั่นและสิทธิมนุษยชน
ดุสิตธานีสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐานและ
การต่อต้านการคอรัปชั่น โดยได้กาหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุ ษยชนและการ
ต่อต้านการคอรัปชั่น และกาหนดให้เป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของดุสิต ผู้บริหารและพนักงาน ทุก
คนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกั นในแต่ละประเทศและเชื้อชาติที่
ดุสิตเข้าไปเกี่ยวข้อง เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2555 พนักงานในกลุ่มดุสิตธานีร้อยละ50
ของจานวนพนักงานทั้งหมด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อต้านการคอรัปชั่นและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีระยะเวลา
ฝึกอบรม 1 ชั่วโมง และมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในปี 2556
การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า
ในปี 2555 กลุ่มโรงแรมดุสิตธานีได้รับการประเมินจากลูกค้าที่เข้าพักผ่านการสารวจของ Market Matrix
ให้เป็นโรงแรมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในกลุ่ม upper upscale ของ เอเชียแปซิฟิก และได้คะแนนเฉลี่ยความ
พึ งพอใจของลู กค้ าร้ อยละ 84.9 ซึ่ งอยู่ ในเกณฑ์ ที่ สู งมาก นอกจากนี้ กลุ่ มโรงแรมดุ สิ ตธานี ยั งได้ รั บรางวั ลจาก
World Travel Awards ซึ่งโหวตโดยนักเดินทางที่มีประสบการณ์จานวน 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
ด้ ว ยปรั ช ญาการให้ บ ริ ก ารของดุ สิ ต ธานี ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า นด้ ว ยความอ่ อ นน้ อ มจริ ง ใจ
สม่าเสมอ ทาให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตธานีซึ่งเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารด้วยคนไทยได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารและพนักงานดุสิตธานีทุกคน และจะร่วมกันสร้างความ
แข็งแกร่งและนาดุสิตธานีให้ยืนอยู่ในระดับโรงแรมชั้นนาของโลกต่อไป
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โครงการ ดุสิต สไมล์
ดุ สิ ต ธานี ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ส ร้ า งรอยยิ้ ม จั ด ท าโครงการ ดุ สิ ต สไมล์ ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ มี ภ าวะ
ปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่น ๆ โดยมีพันธกิจหลักคือ การมอบรอยยิ้มและชีวิตใหม่ที่
สดใสคืนให้แก่ผู้ป่วย โครงการดุสิต สไมล์ เริ่มก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ
ซองบริจาคในห้องพักแขก หักจากเงินเดือนพนักงานที่เต็มใจมอบเงินบริจาค และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วน
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาในปี 2555โครงการ
ได้ทาการผ่าตัดเด็กมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่จานวน 85 คน อนึ่ง นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มียอดเงินบริจาค
ทั้งสิ้น 3.3 ล้านบาท และได้ทาการผ่าตัดเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั้งสิ้น 161 คน
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ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

รายละเอียด

หน้า

เศรษฐกิจ
EC5

ช่วงอัตราส่วนของระดับมาตรฐานค่าจ้างจาแนกตามเพศโดยเปรียบเทียบกับค่าจ้าง
ขั้นต่าในท้องถิ่นที่ปฎิบัติงาน

8-9

สิ่งแวดล้อม
EN22

น้าหนักรวมของของเสียแบ่งตามประเภทและวิธีการกาจัด

11-15

EN5

การประหยัดพลังงานเนื่องจากการอนุรักษ์และการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ

10-15

EN8

การใช้น้าตามแหล่งกาเนิดน้า

11-15
สังคม

SO3

อัตราส่วนร้อยละที่ได้รับการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและข้อปฏิบัติ

22

การปฏิบัติงานและการทางานที่ดี
LA6

อัตราส่วนร้อยละของลูกจ้างทั้งหมดเป็นตัวแทนในการจัดการสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้

19

คาแนะนาด้านอาชีวอนามัยและโปรแกรมด้านความปลอดภัย
LA7

อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกี่ยวกับการทางาน พนักงานสูญเสียวันลา เนื่องจากการ
เจ็บป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขาดงานเสมอๆ และจานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

20-21

เนื่องจากการทางานแบ่งตามภูมิภาคและเพศ
LA10

การฝึกอบรม ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปีของพนักงานโดยแยกตามเพศและระดับ
พนักงาน
17-18
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ตัวชี้วัด

รายละเอียด

หน้า

สิทธิมนุษยชน
HR8

อัตราส่วนร้อยละของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรมตามนโยบาย
ขององค์กรหรือวิธีการเกี่ยวกับแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเรื่องของการ

22

ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
PR5

การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมถึงผลของการสารวจการ
วัดความพึงพอใจของลูกค้า
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