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 รายงานความยัง่ยนื 
บริษัทได้จัดท ารายงานความย ัง่ยืนข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่ือสารนโยบาย การบริหารจัดการ             

และการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  
ตามรอบเวลาในการปรับปรุงขอ้มูลรายปีที่บริษทัก าหนด ซ่ึงจดัท าขอ้มูลคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
โดยการจดัท ารายงานน้ีใช้แนวทางการรายงานด้านการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI)  
รุ่นที่ 3.1 (G3.1) ระดบั C และเป็นการเก็บขอ้มูลในระหว่างปี 2557 เท่านั้น และสามารถดูได้ในเว็บไซต์
ของบริษทั www.dusit.com 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง  
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี 946 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10500  
โทร 02 200 9999  
www.dusit.com 
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ขอบเขตเนือ้หาของข้อมูล 

รายงานความย ัง่ยืนฉบบัน้ี เป็นการเปิดเผยขอ้มูลโดยพิจารณาจากระดบัการควบคุมท่ีบริษทัมีต่อโรงแรม

ในกลุ่ม ขอบเขตของการรายงานจึงครอบคลุมเฉพาะโรงแรมท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นเจา้ของและรับบริหาร

ท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงกิจการควบรวม กิจการของบริษทัย่อย ธุรกิจการศึกษา คู่คา้ 

เวน้แต่มีการระบุเป็นกรณีที่อยู่ภายใตก้ารจดัการโดยตรงหรือกรณีที่การปฏิบติังานอาจส่งผลกระทบท่ีส าคญั

ต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

ดงันั้น รายงานฉบบัน้ีจึงครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานเพื่อความย ัง่ยืนของบริษทั 

ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 8 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 

โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ ส าหรับขอ้มูลนอกเหนือจากรายงานฉบบัน้ี

จะแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 

บริษทัได้ท ารายงานความย ัง่ยืนตามแนวทางการรายงานด้านการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ Global Reporting 

Initiative (GRI) รุ่นท่ี 3.1 (G3.1) ระดับ C โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความย ัง่ยืนท าหน้าท่ีก าหนด

สาระส าคญั กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็นชอบประเด็นที่มีนัยส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อความย ัง่ยืน

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็นระยะ ทั้งน้ีเพื่อท าให้

มีการก าหนดเน้ือหาอยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
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ระดับการแสดงข้อมูลตามดัชนีช้ีวดั  (GRI Application level Criteria)  

 
*บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) จดัท ารายงานความย ัง่ยนืในระดบั C 
ขอบเขตของขอ้มูลและวิธีการที่ใช้ในการรายงานคร้ังน้ีเป็นแบบเดียวกบัที่ใช้ในการจดัท ารายงาน

ความย ัง่ยืนประจ าปี 2556  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รคือ บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสร้างผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากการด าเนิน
ธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขององค์กร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่าน้ีไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ พนกังาน 
สังคมและหน่วยงานรัฐ ท่ีมีความเช่ือมโยงเก่ียวกบัการสร้างผลกระทบ และ/หรือไดรั้บผลกระทบจากองคก์ร  

ความรับผดิชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน     บริหารงานอยา่งโปร่งใส 
 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการลงทุน 
 สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทั 

2. ลูกค้า     
นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ ผูม้าประชุมสัมมนา  
ผูม้ารับบริการของโรงแรม 

 

 มาตรฐานการบริการ 
 ความพึงพอใจและความปลอดภยั 
 สินคา้และบริการคุม้ค่ากบัราคา 
 ไม่เอาเปรียบลูกคา้ 
 รักษาความลบัของลูกคา้ 
 ส่งเสริมการพฒันาดา้นการบริการและหลงัการบริการ 
 การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

 การใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งรอใหมี้การร้องขอจากลูกคา้ 
 รักษาความต่อเน่ืองของธุรกิจและการใหบ้ริการในสถานการณ์

ฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษ  
 หากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้จะรีบด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด 

3. พนักงาน    
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 

 สวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีดี 
 ความมัน่คงและความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 
 โอกาสในการพฒันาและเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะอยา่ง

เท่าเทียมกนั 
 พิจารณาพนกังานปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรกเม่ือมีต าแหน่งงาน

ท่ีสูงข้ึน 
 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างาน 

4. สังคม  
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
สถาบนัการศึกษา    

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 
 เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
 การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
 การก าจดัของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์

5. หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานราชการผูก้  าหนดนโยบาย 

 สนบัสนุนและปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งครบถว้นและเคร่งครัด 
 เผยแพร่เอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีดีงาม 
 สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล 

บริษทัไดก้ าหนดให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีเป็นหน่ึงในองค์ประกอบที่ตอ้งค านึงถึงและให้ความส าคญั
ในการด าเนินนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินงานของบริษทัจะเป็นไปอยา่งมีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย ์ โปร่งใส โดยให้ความส าคญัก ับสิทธิของผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั 
หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถ้ือหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อย่างเหมาะสม ทั้งสิทธิที่ให้ไวโ้ดยกฎหมาย หรือภายใตข้อ้ตกลงที่ท  าระหว่างกนั 
โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน ไวใ้นนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และได้ส่ือสารผ่านเว็บไซต์
ของบริษทั เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม  
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ประเด็นส าคัญและความเกีย่วข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริบทของธุรกิจ 

บริษัทและโรงแรมในเครือมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน 
ในขณะเดียวกนั ยงัไดพ้ิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา เพื่อด ารงมูลค่าของธุรกิจ
ในระยะยาวบนพื้นฐานการเผยแพร่วฒันธรรมความเป็นไทย และเพื่อขยายธุรกิจที่มีบทบาทต่อสังคมใน
บริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) บริษ ัทเล็งเห็นว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยปัจจุบ ันประสบ
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน ขณะเดียวกันโอกาสทางการศึกษา
และสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจการโรงแรมในประเทศไทยยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
นักศึกษาในประเทศ ในปี 2557 บริษ ัทจึงลงทุนในโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ซ่ึงจะเป็น
ธุรกิจท่ีช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตอบสนองความต้องการของเยาวชนในประเทศและระดับภูมิภ าค และผลักดันการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาในสาขาวิชาชีพการโรงแรมของไทย ทั้ งยงัเป็นการช่วยเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในธุรกิจการโรงแรมโดยตรงออกสู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้
โดยตรงในสาขาวิชาชีพการโรงแรมมากข้ึน ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจการโรงแรมโดยรวม
ในอนาคต นอกจาก น้ี  เพื ่อให้การบริหารงานของบริษทัด า เนินไปอย ่างโปร่งใสและเป็นธรรมจึงมี 
 

ความส าคัญต่อดุสิต 
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ส าคัญ ส าคัญมาก 
 ท าใหลู้กคา้พึงพอใจและรู้สึกปลอดภยั

เม่ือเขา้มารับบริการ และรู้สึกคุม้ค่า 
 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั        

ยอดก าไรสุทธิ 
 การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน                    

อยา่งถูกตอ้ง 
 การประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ

ก่อนและหลงัการขายอยา่งรับผดิชอบ 

 มาตรฐานของสินคา้และการบริการ  
 การใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งรอ

การร้องขอจากลูกคา้ 
 การเป็นบริษทัธรรมาภิบาล 
 การสรรหาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีรักษา    

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ส า
คัญ

 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็น
พลเมืองท่ีดีในการก ากบัดูแลกิจการ  
ต่อสังคมและในชุมชนใกลเ้คียง 

 การป้องกนัอุบติัเหตุและภยัพิบติั         
ท่ีอาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต 

 การตอบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

 การดูแลพนกังาน และการให้ความมัน่คง
และความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

 การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
 การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ 
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คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่พิจารณาและจดัการในเร่ืองต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ยิ่งไป
กว่านั้นเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนทางสังคม บริษทัไดด้ าเนินการพฒันาศกัยภาพพนกังานเพื่อให้มีโอกาสเติบโตใน
หน้าท่ีการงานและมีความมัน่คงในอาชีพอนัจะน าไปสู่ความมัน่คงของครอบครัวรวมถึงสังคม ตลอดไปถึงการ
ให้ความส าคญักบัชุมชนที่อยู่โดยรอบของโรงแรม การให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐและช่วยเหลือสังคม
เมื่อมีโอกาส การให้ความรู้เ ร่ืองส่ิงแวดลอ้มกบัพนกังาน ลูกคา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเลือกใช้อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ในโรงแรมที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าทุกกระบวนการ เพื่อให้อนุชน
รุ่นหลงัไดมี้ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป 

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของบริษทั ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงสังคมโดยรวม 
และด ารงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว บนพื้นฐานของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการขยาย
ไป สู่ธุรกิจที ่ม ีบทบาทต่อส ังคมในบ ริบทของก ารสร้า งคุณค ่า ร่ วม  (CSV) ม ากยิ ่ง ขึ้ น  ใน ปี  2557 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติด าเนินการโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี เน่ืองจากเป็นกิจการท่ี
จะเผยแพร่ความรู้ พฒันามาตรฐานธุรกิจและการบริการด้านการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึงเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให้ก ับนักเรียนนักศึกษา ทั้ งในประเทศและในระด ับภูมิภาคอาเซียน  การขยาย
กิจการด้านการศึกษาเป็นการสร้างความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจทั้งต่อธุรกิจของบริษทัและต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและเป็นการตอบสนองความตอ้งการของสังคมโดยรวม 
การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ  

บริษทัถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าซ่ึงก  าหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ตั้งของโรงแรมเป็น
แนวทางค่าจา้งส าหรับพนกังานแรกเขา้ทั้งเพศชายและหญิง ซ่ึงในทางปฏิบติัค่าจา้งของพนกังานแรกเขา้จะสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจา้งของโรงแรมในระดบัเดียวกนัในทอ้งถ่ินเดียวกนั และเพศไม่ได้
มีผลต่อการก าหนดเกณฑ์ค่าจา้งแต่อย่างใด 

บริษทัมีการปรับค่าจา้งและผลตอบแทนให้กบัพนกังานในเดือนเมษายนของทุกปีโดยพิจารณาจาก 
ผลการประเมินการปฏิบตัิงาน KPIs ของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการ ดงันั้น พนกังานทุกเพศ  
ทุกระดบั จะไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากน้ียงัไดก้  าหนดโครงสร้าง
เงินเดือนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานอาทิ ค่าครองชีพ โบนสัประจ  าปี อาหารและขนม
หวาน รวมถึงเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือต่อวนั วนัหยุดพกัร้อน วนัลาป่วย เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิตแบบ
กลุ่มและสวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบประกนัสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและ
รัฐบาลทุกแห่ง ประกนัการเดินทางกรณีท่ีตอ้งเดินทางเพื่อปฏิบติัหน้าที่ เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความ
เสียใจ เม่ือ บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีได้รับผลกระทบจากภยัภิบตัิ 
สวสัดิการค่าห้องพกัโรงแรมในเครือในราคาพนกังานและสามารถให้เครือญาติเขา้พกัในราคาพิเศษ สิทธิ
ลดหย่อนค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจดังานแต่งงานของพนกังาน
หรือบุตรที่โรงแรมในเครือ สวสัดิการการกูเ้งินอตัราดอกเบ้ียพิเศษกบัธนาคารที่เขา้ร่วม และเงินค่าชดเชย
เกษียณอายุ เป็นตน้ 
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นอกจากน้ี ยงัมีการตรวจสุขภาพประจ  าปี  ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยจดัให้มีบุคลากรจากโรงพยาบาลมา
ให้บริการตามสถานที่ที่จดัไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจดัแพทย์มาให้ค  าแนะน าเมื่อพนักงานมีข ้อสงสัย
หรือขอ้สอบถามเร่ืองสุขภาพ 

ความยัง่ยนืทางส่ิงแวดล้อม 

ความย ัง่ย ืนทาง ส่ิงแวดล ้อมถือเ ป็นหัวใจส าค ัญของการบริหารจ ัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต 
โรงแรมภายใต้การบริหารทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมที่ย ัง่ยืน
จากเอิร์ธเช็ค โดยบริษทัและโรงแรมในกลุ่มให้ค  ามัน่สัญญาที่มีสาระส าคญัว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และสังคมอย่างต่อเน่ืองโดยใช้เคร่ืองมือวดัที่ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการอนุรักษ์
และการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน ้ า การอนุรักษ์และการจดัการสภาพแวดลอ้ม 
การจดัการด้านสังคมและวฒันธรรม การวางแผนและการจดัการการใช้พื้นที่ การป้องกนัคุณภาพอากาศ
และการควบคุมเสียง การจ ัดการน ้ า เสีย การจ ัดการขยะมูลฝอย การจ ัดเก็บวตัถุที่มีพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
ทั้งน้ีบริษทัไดด้ าเนินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ตรงตามมาตรฐานที่เอิร์ธเช็คก าหนด และไดป้ฏิบตัิตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และจะพยายามอย่างท่ีสุดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

บริษทัได้แต่งตั้งผูอ้  านวยการด้านเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผูป้ระสานงานเอิร์ธเช็ค และทุกโรงแรม
มีคณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าที่ติดตามการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประเมินความเส่ียง บนัทึกและติดตาม
ผลกระทบรวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มและสังคมอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งพิจารณาจา้ง
พนกังานและผูร้ับเหมาที่มีภูมิล  าเนาในทอ้งถิ่น จดัซ้ือและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการจากชุมชนทอ้งถิ่นท่ี
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั นอกจากน้ีไดก้ระตุน้ให้พนกังานน าเสนอต่อแขกที่มาพกั ผูส่้งสินคา้และบริการ 
ผูร้ับเหมาและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ถึงพนัธสัญญาที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสังคมที่ย ัง่ยืน 
รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใตกิ้จกรรมเอิร์ธเช็คอีกดว้ย  

นอกจากน้ี บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการคดัเลือกวสัดุเคร่ืองใช้ในโรงแรมและห้องพกัท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม อาหารที่สดสะอาด  ผ่านการคดักรองคุณภาพจากแผนกจดัซ้ือ เพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพ 
ทุกคร้ังเม่ือมาใช้บริการ 

พลงังานไฟฟ้า   

เพื่อเป็นการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการที่ตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงไดเ้ร่ิมด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยดัไฟฟ้าและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปีนบั
แต่ปี 2555 นอกจากน้ียงัไดต้ิดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจบัเมื่อเปิดประตูและตั้งเวลา
อตัโนมตัิ วางระบบเคร่ืองท าน ้ าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที่เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและ
เปลี่ยนพลงังานความร้อนมาใช้ส าหรับเคร่ืองป๊ัมความร้อน มีระบบโซลาร์เซลล์ส าหรับท าน ้ าร้อน เคร่ืองท า
ความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน ้ามนัเช้ือเพลิงดีเซลส าหรับท าน ้าร้อน เปล่ียนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือ 
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เปลี่ยนอุปกรณ์ตวัใหม่ ส าหรับการซักอบรีด ครัวท าอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนกังานเพื่อความ
เขา้ใจถึงหลกัการในการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและสามารถน ามาปฏิบตัิได ้นอกจากน้ียงัมีการรณรงค์ให้
พนกังานร่วมกนัลดการใช้พลงังานดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บนัไดแทนลิฟต์ ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะพกัเที่ยง 
หรือขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิดเปิดเคร่ืองท าความเยน็อตัโนมตัิ รวมทั้ง
เชิญชวนให้ลูกคา้และพนกังานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour) ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปี ส าหรับปี 2557 
ค่าเฉล่ียการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อแขก 1 คน จ านวน 223.75 ลา้นจูน เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.7 จากปี 2556 

น า้ 

เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรน ้ าเป็นจ านวนมาก ดงันั้นการใช้น ้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช้วิธีบริหารจดัการน ้าเป็นอย่างดี ทุก
โรงแรมมีมาตรการจดัการลดการใช้น ้ าอย่างเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ ตรวจสอบความเส่ือมโทรมของท่อประปา 
มาตรวดัน ้ า และด าเนินการเปลี่ยนท่อที่ช ารุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภณัฑ์ ก๊อกน ้ า และฝักบวัช าระแบบ
ประหยดัน ้า ใช้เกลือคลอรีนส าหรับสระว่ายน ้า และอบรมให้ความรู้พนกังานเพื่อความเขา้ใจถึงหลกัการในการ
ใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีโรงแรมในกลุ่มมีเป้าหมายการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรน ้ าในทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ส าหรับปี 2557 ค่าเฉล่ียการใช้น ้ าต่อแขก 1 คน จ านวน 911.68 ลิตร 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 32 จากปี 2556 

การก าจัดของเสียแบบฝังกลบ   

เพื่อให้การจดัการลดจ านวนขยะ และการก าจดัของเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการทีมสีเขียวจึงได้รณรงค์โครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทั้ง 
ส่วนกลางรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น การใช้กระดาษโดยใช้ทั้ง 2 หน้า การจดัเก็บเอกสารในแผ่น
บนัทึกความจ าแทนการบนัทึกบนแผ่นกระดาษ การใช้ภาชนะ จาน ชาม ถ้วย ที่ท  าจากวสัดุคงทน การแยก
ขยะเป็นหมวดหมู่ ทุกโรงแรมมีวิธีการจดัการก าจดัของเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและแยกขยะ
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะท่ีสามารถน าไปใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น กระดาษท่ี
ใช้แล้ว แก้ว อลูมิเนียม ขวด พลาสติก จะรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ และส่งไปเขา้กระบวนการท าลายและผลิต
ใหม่ เศษอาหาร ผกั ผลไมน้ าไปหมกัท าปุ๋ยอินทรีย ์และขยะท่ีตอ้งส่งไปฝังกลบ เช่น แบตเตอร่ี เพื่อให้มีการ
ก าจดัอย่างถูกวิธีไม่เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น ปี 2557 ค่าเฉล่ียการน าของเสียไปฝังกลบต่อแขก 1 คนเป็นจ านวน 
2.88 ลิตร เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 จากปี 2556 
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สรุปผลการปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมปี 2557 
กระบวนการใชปี้ 2557 เปรียบเทียบปี 2556 จ านวนเปอร์เซ็นต ์: จ านวนแขกท่ีมาใชบ้ริการ                                      

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า                                                   15.7 % 
ดา้นการใชน้ ้า                                                                                           32 %                                    
ดา้นการน าของเสียไปฝังกลบ                                                 0.3 %   
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จ านวน ต่อ การบริการแขก 1 คน 2555 2556 2557 
 

เป้าหมายของแต่ละปี 

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (ลา้นจูน) 205.74 193.42 223.75 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                    -10.7% -6.0% +15.7% 
ดา้นการใชน้ ้า  (ลิตร) 700.70 690.22 911.68 

ลดลง 8 % 
%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                                                           -6.4% -1.5% +32.0% 
ดา้นการน าของเสียไปฝังกลบ (ลิตร) 2.92 2.87 2.88 

ลดลง 10% 
%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                   -17.6% -1.8% +0.3% 



  รายงานความยัง่ยนื 

 

10 

 

700.70

690.22

911.68

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2555 2556 2557

   
 (

Li
tr

e
)/
  
 1

  
(G

u
e

st
 N

ig
h

t)
                  

 

 

 

หากเปรียบเทียบการปฏิบติัการปี 2557 กบัปี 2556 โดยภาพรวมปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ามีค่าลดลงร้อยละ 38 

ทรัพยากรน ้าลดลงร้อยละ 27 และปริมาณขยะฝังกลบลดลงร้อยละ 25 แต่ด้วยปี 2557 ปริมาณของแขกท่ีมาพกัและ

ใช้บริการในโรงแรมมีจ านวนลดลงมากสืบเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ จึงส่งผลให้ค่าเฉล่ียการใช้

พลงังานไฟฟ้า ทรัพยากรน ้า และปริมาณขยะฝังกลบต่อการบริการแขก 1 คน มีค่าสูงข้ึน 
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ในปี 2557 บริษทัและโรงแรมในเครือได้ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 63 ของ

โรงแรมในเครือทั้งหมด 

2. ติดตั้งอุปกรณ์การประหยดัน ้า ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 45 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 

3. ตรวจเช็คบ ารุงรักษาและติดตั้งเคร่ืองท าน ้าร้อนมากกวา่ร้อยละ 85 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 

4. มีการท าใหส่ิ้งของเหลือใชน้ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก (Recycling) ร้อยละ 85 ของแต่ละโรงแรม 

5. แผนกแม่บ้านตั้ งอุณหภูมิห้องท่ี 26 องศาเม่ือไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพกัและประหยดัน ้ าหรือใช้ผา้ม่านท่ี 

ลดการถ่ายเทความร้อนไดง่้าย 

6. ในการซัก รีด เน้นการประหยดัการใชน้ ้ า และลดการใช้สารเคมีและใชร้ะบบอบโอโซนทดแทน รวมทั้งการ

น าน ้าซกัลา้งผา่นการบ าบดัและน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น น ามารดตน้ไม ้เป็นตน้ 

7. เปล่ียนเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซ่ึงเช่ือมกบัระบบหมุนเวยีนความเยน็ภายในอาคาร 

8. ติดตั้งอุปกรณ์เก่ียวกับการควบคุมระบบพลงังานไฟฟ้าและเปล่ียนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท างานท่ีดีกวา่และประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 65 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 

9. เลือกใช้ผลิตภณัท์อนุรักษ์พลงังาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน

ส าหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซกัรีด โดยพฒันาระบบและใชผ้ลิตภณัทซ์กัลา้งส าหรับน ้ าเยน็ในการซกั

เคร่ืองแทนน ้าร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน 

10. เปล่ียนระบบฆ่าเช้ือในสระว่ายน ้ าดว้ยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื่อลดการใช้สารเคมี ปัจจุบนัด าเนินการ

เสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 75 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 
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รายงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ที่ ตัวช้ีวดัการด าเนินงาน การก าหนดแนวปฏิบัติ เป้าหมาย การปฏิบัติ 

1 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
(EN5) 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า > ลดการใช้พลงังานงานไฟฟ้าในทุกประเภท
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา  5 ปี  
นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดไดถึ้งร้อยละ 8  

> ติดตั้ งระบบควบคุมแสงไฟฟ้า
รวมทั้ งระบบตรวจจับเ ม่ือเปิด
ประตูและตั้งเวลาอตัโนมติั 

   > ด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นแบบ 
LED ร้อยละ 100  ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 
2555 

> เปล่ียนและติดตั้ งหลอดไฟฟ้า 
ป้ัมท าความร้อนส าหรับน ้ าร้อน 
ระบบโซล่าร์เซลลส์ าหรับท าน ้าร้อน 
เคร่ืองท าความร้อนใชก๊้าซแอลพีจี 
แทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงดีเซลส าหรับ
ท าน ้าร้อน 

    > เป ล่ี ย นมอ เ ตอ ร์ และระบบ
ควบคุมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ตัว
ใหม่ ส าหรับการซักอบรีด ครัว
ท าอาหารและลิฟท ์

    > อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการ
ลดการใช้พลัง งานไฟฟ้ าและ
สามารถน ามาปฎิบติัได ้

2 ปริมาณการใชพ้ลงังานน ้า (EN8) ลดการใชพ้ลงังานน ้า >  ลดการใชพ้ลงังานงานน ้ าในทุกกิจกรรม การใช้
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา  5 ปี  
นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดไดถึ้งปีละร้อยละ 8 

> ตรวจสอบความเส่ือมโทรมของ
ท่อประปา  ม าตรวัดน ้ า  แ ล ะ
ด าเนินการเปล่ียนท่อท่ีช ารุดหรือ
แตกหกั 

    > เลือกใชโ้ถสุขภณัฑ ์ก๊อกน ้า และ
ฝักบวัช าระแบบประหยดัน ้า 

    > ใชเ้กลือคลอรีนส าหรับสระวา่ยน ้า 

    

 
 

> อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื่อความเขา้ใจถึงหลกัการในการ
ลดการใชพ้ลงังานน ้ าและสามารถ
น ามาปฎิบติัได ้
 
> เ ลื อ ก ใช้ ผ ลิ ตภัณท์อ นุ รั กษ์
พลังงาน ตามมาตรฐาน ECOLAB 
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  

3 การน าขยะไปฝังกลบ (EN22) ลดปริมาณขยะไปพื้นท่ีฝังกลบ > การจัดการกบัขยะอย่างมีประสิทธิภาพและลด
ปริมาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรม
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 และแต่ละปี
ลดไดร้้อยละ 10 

> จัดโปรแกรมรณรงค์ Reduce, 
Reuse and Recycle 

> จดัพื้นท่ีแยกประเภทของขยะ 

    > น า ข ย ะประ เ ภท เ ปี ย ก  เ ช ่น        
เศษอาหาร ผกั ผลไม้น าไปหมัก  
ท าปุ๋ยอินทรีย ์

    > การจดัการการขนยา้ยขยะเพื่อไป
พื้นท่ีฝังกลบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    > ใชภ้าชนะและบรรจุภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถ
ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย เช่น 
ถุงพลาสติกท าจากแป้งขา้วโพด 

    > อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื่อความเขา้ใจถึงหลกัการในการ
ลดปริมาณขยะและสามารถน ามา
ปฏิบติัได ้
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ความยัง่ยนืทางสังคม 

ด้วยปณิธานของท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผูก้่อตั้ งดุสิตธานี และวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ เห็นความส าค ัญ
ของการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืนด้วยการศึกษา ท าให้ ณ วนัน้ีบริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) เป็นเพียงบริษัทเดียว 
ที่บริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษาควบคู่ก ันและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่สายอาชีพการโรงแรมและ
การบริการด ้วยความภูมิใจ นอกจากน้ีบริษ ัทย งั เ ปิดโอกาสให้น ักศึกษาทั ่วไปเข ้ามาฝึกงานในโรงแรมใน 
กลุ่มดุสิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้อีกด้วย 

พนักงานเป็นทรัพยากรส าค ัญของการสร้างความเข้มแข็งและย ัง่ยืนของสังคม ดังนั้ นพนักงานทุกคน  
จึงได้รับการพฒันาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการพฒันา
ทักษะการท างาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีบริษ ัทได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee Program  เพื ่อ
พฒันาศักยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งที่สูงข้ึน หรือเข้าท างานในโรงแรมในเครือทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศ หรือแม้แต่บ ัณฑิตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม โดยจ ัดโครงการ Management Trainee  
Program เพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเข้ารับการฝึกงาน 
โดยจะได้รับการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลักของบริษ ัท เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานในบริษัทแบบองค์รวม
และสามารถเข้าท างานกับบริษัทและโรงแรมในเครือในฝ่ายท่ีมีความถนัดและสนใจ 

การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหน่ึงที่ส าคัญ ซ่ึงบริษัทได้จ ัดกิจกรรมและปฏิบัติต่อเน่ืองเป็น

ประจ าทุกปี อาทิ  

- การจัดให้พนักงานบริจาคโลหิตและมอบให้กับสภากาชาดไทย 

- การจัดกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม 

- การรณรงค์เร่ืองความสะอาดและท าความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม  

- การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานโลก  
การพฒันาบุคลากร 

บริษ ัท เล ็ง เห็นว ่าพนักงานคือทรัพยากรที่ส าค ัญขององค์กร การพฒันาศ ักยภาพพนักงานถือ เ ป็น 
นโยบายส าคัญ โดยบริษัทได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั้ งปีของแต่ละโรงแรม 
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกคน และก าหนดให้แต่ละบุคคลต้องเข้ารับการฝึกอบรมโดยแบ่งเป็น 2 ภาค 
คือหล ักสูตรภาคบ ังค ับตามต าแหน่ง ที่บ ริษ ัทก าหนดข้ึน และตามสายอาชีพ ซ่ึงพนักงานสามารถออกไป 
ฝึกอบรมก ับสถาบ ัน ฝึกอบรม เพื ่อพ ฒันาตนเอง  โดยการ ฝึกอบรมถือ เ ป็นห น่ึง ในต ัว ช้ี ว ดั  (KPIs – Key 
Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบ ัติงานของพนักงานเเต่ละคนซ่ึงจะมีการประเมิน
ในไตรมาสท่ี 4 ของทุกปี 
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ส าหรับพนักงานแรกเข ้าทุกคน จะได้รับการอบรมหล ักสูตรปฐมนิ เทศ ซ่ึงแบ่ง เป็น 3 หล ักสูตรคือ 

หลักสูตรแรกเข้า ท างานครบ 60 วนั และ 365 วนั ตามล าดับ โดยมีวตัถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ

ระเบียบปฏิบ ัติในการท างาน ข้อปฏิบ ัติ นโยบายขององค์กร รวมทั้ งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้ ง

ของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าร่วมงานกับผูอ่ื้น 

แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ 

 

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ตามกฎกระทรวงที่ก าหนดให้โรงแรมต้องจ ัดฝึกอบรมพนักงานในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย 

ในที่ท  างานและสถานประกอบการ ด ังนั้ นทุกโรงแรมในเครือดุสิตได้จ ัดให้พนักงานที่เ กี่ยวข ้องได้รับการ

ฝึกอบรม 3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังน้ี 

1. หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับหัวหน้างาน  

2. หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับผูบ้ริหาร  

3. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับคณะกรรมการ  
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ทั้ งน้ี ทุกโรงแรมได้จ ัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน ท าหน้าที่ส ารวจความปลอดภัย  

การจัดท าข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน การวางระบบการรายงานสภาพการท างาน

ที ่ไม ่ปลอดภ ัย  ก ารประ เมินผลการด า เนิน ง านด ้านความปลอดภ ัย ในการท า ง าน  และการประชุมการ 

ติดตามงาน เป็นต้น 

สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน 

 ช่ือโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลีย่ (%) 

1 ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 13 619 2.10 

2 ดุสิตธานี พทัยา 12 524 2.29 

3 ดุสิตธานี หวัหิน 11 379 2.90 

4 ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 7 372 1.88 

5 ดุสิตดีทู เชียงใหม ่ 7 137 5.11 

6 ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 7 190 3.68 

7 ดุสิตปร๊ินเซส โคราช 7 174 4.02 

8 รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม ่ 8 140 5.71 

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท างาน 

เพื ่อให ้พนกังานท างานอยา่งปลอดภยั และลดการสูญเสียที ่อาจเกิดขึ้น พนกังานจะไดร้ ับการอบรม 

เ ร่ืองการท างานอยา่งปลอดภยัอยา่งสม ่ าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานไดม้ีการเก็บขอ้มูล 

สวสัดิภาพของพนกังาน โดยแบ่ง เป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจ ็บจากการท างาน วนัท างานที ่สูญเสีย และ  

การขาดงาน ไดด้งัน้ี 
 

ที่ ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ปี 

2556 2557 

1. จ านวนกรณีการเจบ็ป่วยจากการท างาน                                                                         (กรณี) - - 

2. จ านวนกรณีการบาดเจ็บจากการท างาน                                                                         (กรณี) 11 32 

3. จ านวนพนกังานเสียชีวติจากการท างาน (คน) - - 

4. อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน (Injury Rate)                             (กรณี ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 0.35 1.09 

5. อตัราวนัท างานท่ีสูญเสีย (Lost Day Rate)                                    (วนั ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 3.76 8.85 

6. อตัราการขาดงาน (Absentee Rate)             (วนั ต่อ จ านวนวนัท างานของพนกังานทั้งหมด) 0.08 0.24 

7. จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (คน) 2,622 2,535 
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หมายเหต:ุ 1. การบาดเจ็บจากการท างาน เป็นกรณีท่ีพนักงานได้รับบาดเจบ็จากการท างานและต้องหยดุงาน

อย่างน้อย 1 วนัขึน้ไป โดยไม่รวมการบาดเจบ็ในระดับปฐมพยาบาล  

 2. วันท างานท่ีสูญเสีย คือ จ านวนวันท่ีเสียไปเน่ืองจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการท างาน  

โดยจะเร่ิมนับตั้งแต่หยุดงานในวนัถดัไป 

 3. การขาดงาน คือ จ านวนวันท่ีพนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ท้ังท่ีสืบเน่ืองจากการท างาน 

และนอกการท างาน แต่ไม่รวมถึงวันหยดุตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ 

คอร์รัปช่ันและสิทธิมนุษยชน 

บริษัทและโรงแรมในเครือสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐานและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยได้ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผูบ้ริหารและพนักงาน ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวฒันธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและเช้ือชาติที่ดุ สิตเข ้าไปเกี่ยวข้อง เคารพหลักสิทธิ

มนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้ งไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิด

หลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2557 พนักงานทุกคนของโรงแรมในเครือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นและสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั่วโมง บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวใ้นปีท่ีแล้ว 

การให้บริการและความพงึพอใจจากลูกค้า 

Market Metrix Hospitality Index (MMHI) โดย Market Metrix กลุ่มโรงแรมดุสิตได้รับการประเมิน

จากลูกค้าที่ เข ้าพกัผ่านการส ารวจความพึงพอใจของธุรกิจด้านการให้บริการของ Market Matrix โดยส ารวจ

ความพึงพอใจในทุกรอบ  3 เ ดือน  จากน ักท่อง เ ที ่ย ว  40,000 คนทั ่ว โลก  ซ่ึ ง เ ป็นก ารส า รวจข ้อม ูลด ้าน

ประสิทธิภาพผูน้ าการให้บริการของธุรกิจบริการท่ีละเอียด และน่าเช่ือถือมากท่ีสุด และในปี 2557 ไตรมาสท่ี 2 

โรงแรมในกลุ่มดุสิตได้รับการจ ัดอ ันดับโดย Market Matrix ให้เป็นโรงแรมที่ได้รับคะแนนส ารวจความพึง

พอใจสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโรงแรมในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ในกลุ่ม Upper Upscale โดยได้คะแนนเฉล่ียความ

พึงพอใจร้อยละ 82.3 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงมาก และได้รับคะแนนส ารวจความพึงพอใจสูงสุดเป็นอันดับท่ี 7 ของ

โรงแรมในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก เม่ือจัดอันดับรวมกับโรงแรมในกลุ่ม Luxury อีกด้วย 
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โร งแรม ใน เครือด ุสิต  ได้รับ ร างว ัล โ ร งแรมยอด เยี ่ยม  ปี  2557 ร า ง ว ลั ยอด เ ยี ่ย ม  จ าก เ ว ็บ ไซต ์  

ทริปแอดไวเซอร์  เว ็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงช่วยให้น ักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและ

สร้างสรรค์การเดินทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้ด้วยต ัวเอง รางวลั “โรงแรมยอดเยี่ยม ปี 2557” น้ี  ถือว่าเป็น

องค์กรธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูง ตามค าติชมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และได้จ ัดข้ึนให้แก่สุดยอดที่พกั

ไปจนถึง สุดยอดร้านอาหารที่ได ้ส่งมอบประสบการณ์การบริการที่น่าประท ับใจแก่น ัก เดินทางที่น า เอา

ประสบการณ์ดังกล่าวมาแบ่งปันผ่านทางเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ ซ่ึงทางโรงแรมเหล่านั้ นจะต้องได้รับ

คะแนนความพึงพอใจในระดับ 4 หรือมากกว่า จากคะแนนเต็ม 5 นอกเหนือจากนั้นยงัข้ึนอยู่กับจ านวนความ

คิดเห็นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซ่ึงโรงแรมในเครือดุสิต ได้รับรางวลัโรงแรมยอดเยี่ยม ปี 2557 ดังน้ี ดุสิต

ธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี พทัยา ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี ม ัลดีฟส์ 

ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และดุสิต ดีทูเชียงใหม่ รวมทั้ งส้ิน 8 โรงแรม 

นอกจากน้ี  โรงแรมในเครือดุสิตธานีย งัได ้รับรางวลัจาก  “World Luxury Hotels Awards” ซ่ึ ง เ ป็น

รางวลัระดับโลกที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงแรมที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงส่ิงอ านวย

ความสะดวกที่ครบครัน รางวลัน้ีได้มีการประกาศผลเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศ

แอฟริกาใต้ ดังน้ี 

• Luxury Diplomatic Hotel 2014 ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

• Luxury Water Villa Resort 2014 ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 

• Luxury Boutique Hotel  2014 ได้แก่ โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี 

• Luxury Historical Hotel 2014 ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 

ด ้วยปรัชญาการให้บ ริการของดุสิตธานีที ่ได ้ปฏิบ ัติต ่อลูกค ้าทุกท่านด ้วยความอ่อนน้อมจ ริงใจ 

อย่างสม ่า เสมอ ท าให้โรงแรมในเครือดุสิตธานีซ่ึงเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารด้วยคนไทยได้รับการ

ยอมรับในระดับสากล นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผูบ้ริหารและพนักงานดุสิตธานีทุกคน และจะร่วมกัน

สร้างความแข็งแกร่งและน าดุสิตธานีให้ยืนอยู่ในระดับโรงแรมชั้นน าของโลกต่อไป 
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ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวดั รายละเอยีด หน้า 

เศรษฐกจิ 

EC5 ระดบัมาตรฐานค่าจา้งโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าและค่าจา้งในทอ้งถ่ิน
ท่ีปฏิบติังาน 

6 

ส่ิงแวดล้อม 

EN22 น ้าหนกัรวมของของเสียแบ่งตามประเภทและวธีิการก าจดั 8-12 
EN5 การประหยดัพลงังานเน่ืองจากการอนุรักษแ์ละการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิภาพ 7-12 
EN8 การใชน้ ้าตามแหล่งก าเนิดน ้า 8-12 

สังคม 

SO3 อตัราส่วนพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและขอ้ปฏิบติั 16 

การปฏิบัติงานและการท างานทีด่ี 

LA6 อตัราส่วนร้อยละของลูกจา้งทั้งหมดเป็นตวัแทนในการจดัการสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน
ร่วมกนัและความปลอดภยั คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้ค  าแนะน าดา้นอาชีวอนามยั
และโปรแกรมดา้นความปลอดภยั และการฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการรักษา
ความปลอดภยั 

 

15 
 

LA7 อตัราการบาดเจ็บ โรคท่ีเก่ียวกบัการท างาน พนกังานสูญเสียวนัลา เน่ืองจากการเจ็บป่วย
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน การขาดงาน และจ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท างาน
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

15 

LA10 การฝึกอบรม ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดบัของพนกังาน 13-14 
สิทธิมนุษยชน 

HR8 อตัราส่วนร้อยละของเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีไดรั้บการอบรมตามนโยบายของ
องค์กรหรือวิธีการเก่ียวกบัแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเร่ืองของการปฏิบติัการรักษา
ความปลอดภยั 

14-16 

ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 
PR5 การปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้รวมถึงผลของการส ารวจการวดั

ความพึงพอใจของลูกคา้ 
16-17 

 
 


