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ขอบเขตเนือ, หาของข้ อมูล
รายงานฉบับนี ครอบคลุ มนโยบาย และแนวทางการดําเนิ นงานเพือความยังยืนของบริ ษทั ดุ สิตธานี
จํา กัด (มหาชน) และโรงแรมในเครื อ 8 แห่ ง ได้แ ก่ โรงแรมดุ สิ ต ธานี กรุ ง เทพฯ โรงแรมดุ สิ ต ธานี พัท ยา
โรงแรมดุ สิ ต ธานี หัว หิ น โรงแรมดุ สิ ต ธานี ลากูน่ า ภูเ ก็ต โรงแรมดี ท ู เชี ย งใหม่ โรงแรมดุ สิ ต ปริZ น เซส
เชี ยงใหม่ โรงแรมดุ สิตปริZ นเซส ศรี นคริ นทร์ และโรงแรมดุ สิตปริZ นเซส โคราช สําหรับข้อมูลนอกเหนื อจาก
รายงานฉบับนี จะแสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2558
บริ ษ ทั ได้ท ํา รายงานความยังยืน ตามแนวทางการรายงานด้า นการพัฒ นาที ยังยืน ของ Global
Reporting Initiative (GRI) รุ ่ น ที 3.1 (G3.1) ระดับ C โดยมีค ณะกรรมการบริ ห ารจัด การสู ่ ค วามยังยืน ทํา
หน้าที กําหนดสาระสําคัญ กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็ นชอบประเด็นที มีนยั สําคัญที ส่ งผลกระทบ
ต่อความยังยืนด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ งแวดล้อมของกิ จการ และมีก ารติดตามผลและประมวลผลเป็ น
ระยะ ทังนี เพือทําให้มีการกําหนดเนื อหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
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ระดับการแสดงข้ อมูลตามดัชนีชี,วดั (GRI Application level Criteria)

*บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จัดทํารายงานความยังยืนในระดับ C
ขอบเขตของข้อมูลและวิธีการที ใช้ในการรายงานครั งนี เป็ นแบบเดี ยวกับ ที ใช้ในการจัดทํา รายงาน
ความยังยืนประจําปี 2557
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรคื อ บุคคลหรื อกลุ่ มคนทีสร้ างผลกระทบหรื อได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนิ นธุ รกิ จหรื อกิ จกรรมทีเกี ยวข้องขององค์กร ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเหล่านี ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุน ลูกค้า
พนักงาน สังคมและหน่วยงานรัฐ ที มีความเชื อมโยงเกี ยวกับการสร้างผลกระทบ และ/หรื อได้รับผลกระทบ
จากองค์กร
ความรับผิดชอบของบริษัทต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. ลูกค้ า
นักท่องเทียว นักธุ รกิจ ผูม้ า
ประชุมสัมมนา
ผูม้ ารับบริ การของโรงแรม

ความรับผิดชอบของบริษัท











บริ หารงานอย่างโปร่ งใส
ให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับการลงทุน
สร้างมูลค่าเพิมให้กบั บริ ษทั
มาตรฐานการบริ การ
ความพึงพอใจและความปลอดภัย
สิ นค้าและบริ การคุม้ ค่ากับราคา
ไม่เอาเปรี ยบลูกค้า
รักษาความลับของลูกค้า
ส่ งเสริ มการพัฒนาด้านการบริ การและหลังการบริ การ
การให้ขอ้ มูลเกียวกับการบริ การผ่านช่องทางทีหลากหลาย
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ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

3. พนักงาน
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง

4. สั งคม
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส
สถาบันการศึกษา

5. หน่ วยงานรั ฐ
หน่วยงานราชการผูก้ าํ หนดนโยบาย

ความรับผิดชอบของบริษัท
 การให้บริ การอย่างเต็มทีโดยไม่ตอ้ งรอให้มีการร้องขอจาก
ลูกค้า
 รักษาความต่อเนื องของธุ รกิจและการให้บริ การในสถานการณ์
ฉุ กเฉิ นหรื อสถานการณ์พิเศษ
 หากมีขอ้ ร้องเรี ยนจากลูกค้าจะรี บดําเนิ นการโดยเร็ วทีสุ ด
 สวัสดิการและค่าตอบแทนทีดี
 ความมันคงและความเจริ ญเติบโตในหน้าทีการงานของพนักงาน
 โอกาสในการพัฒ นาและเข้า ฝึ กอบรมเพื อเพิ มทัก ษะ
อย่างเท่าเทียมกัน
 พิจารณาพนักงานปั จจุบนั เป็ นอันดับแรกเมือมีตาํ แหน่ ง
งานทีสู งขึน
 จัดให้มีสภาพแวดล้อมทีดีในทีทํางาน
 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพือสังคม
 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การทีคํานึงถึงสิ งแวดล้อม
 การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
 การกําจัดของเสี ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 การอยูร่ ่ วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์
 สนับสนุนและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนและ
เคร่ งครัด
 เผยแพร่ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมทีดีงาม
 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล

บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี เป็ นหนึ งในองค์ประกอบทีต้องคํานึ งถึ งและให้ความสําคัญ
ในการดํา เนิ น นโยบายด้า นความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม การดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั จะเป็ นไปอย่า งมี ค วาม
รับผิดชอบ ซื อสัตย์ โปร่ งใส โดยให้ความสําคัญกับสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายควบคู่ไปกับการมี บ ทบาทและ
ความรับ ผิดชอบต่อสัง คม ไม่ว่า จะเป็ นผูม้ ีส่ วนได้เสี ย ภายใน ได้แก่ กรรมการ พนัก งานและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่ น ผูถ้ ื อหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ งแวดล้อม
ภาครัฐ และหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ ง อย่า งเหมาะสม ทัง สิ ท ธิ ที ให้ไ ว้โ ดยกฎหมาย หรื อ ภายใต้ข อ้ ตกลงที ทํา
ระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงาน ไว้
ในนโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี จริ ย ธรรมทางธุ ร กิจ ของบริ ษ ทั และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพือให้เกิ ดความโปร่ งใส และเป็ นธรรมต่ อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยกลุ่ ม ต่า งๆ และได้สือสาร
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เพือสร้ างความมันใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายจะได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรม
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ประเด็นสํ าคัญและความเกียวข้ องของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ความสํ าคัญต่ อดุสิต

สํ าคัญมาก






สํ าคัญ

ความสํ าคัญต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย






สํ าคัญ
ทําให้ลูกค้าพึงพอใจและรู ้สึกปลอดภัย
เมือเข้ามารับบริ การ และรู ้สึกคุม้ ค่า
ให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับ
ยอดกําไรสุ ทธิ
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
อย่างถูกต้อง
การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ
ก่อนและหลังการขายอย่างรับผิดชอบ
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเป็ น
พลเมืองทีดีในการกํากับดูแลกิจการ
ต่อสังคมและในชุมชนใกล้เคียง
การป้ องกันอุบตั ิเหตุและภัยพิบตั ิ
ทีอาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต
การตอบข้อร้องเรี ยนของลูกค้า






สํ าคัญมาก
มาตรฐานของสิ นค้าและการบริ การ
การให้บริ การอย่างเต็มทีโดยไม่ตอ้ งรอ
การร้องขอจากลูกค้า
การเป็ นบริ ษทั ธรรมาภิบาล
การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริ การทีรักษา
สิ งแวดล้อม

 การดูแลพนักงาน และการให้ความมันคง
และความเจริ ญเติบโตในหน้าทีการงาน
 การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ

บริ บทของธุ รกิจ
บริ ษ ัท และโรงแรมในเครื อ มี เ ป้ าหมายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เชิ ง รุ ก ควบคู่ ไ ปกับ การบริ ห ารต้น ทุ น
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยมุ่ง เน้น การเพิ มจํา นวนโรงแรมที รั บ บริ ห ารทัง ในประเทศและต่า งประเทศมาก
ขึ น ในขณะเดี ยวกัน ยังได้พิจารณาเพิมช่ องทางการลงทุนในกิ จการโรงแรม การศึกษา เพือดํารงมู ล ค่ า ของ
ธุ ร กิ จ ในระยะยาวบนพื น ฐานการเผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรมความเป็ นไทย และเพื อขยายธุ ร กิ จ ที มี บ ทบาทต่ อ
สั ง คมในบริ บ ทของการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม (CSV) บริ ษ ัท เล็ ง เห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ โรงแรมในประเทศไทยปั จ จุ บ ัน
ประสบปั ญ หาขาดแคลนบุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการดํา เนิ น งาน ขณะเดี ย วกัน โอกาสทาง
การศึ ก ษาและสถาบัน การศึ ก ษาด้า นธุ ร กิ จ การโรงแรมในประเทศไทยยัง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการ
ของนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาในประเทศ ในเดือนสิ งหาคม 2558 จึงได้จดั ตังโรงเรี ยนดุสิตธานี การโรงแรมภายใต้บริ ษทั
ดุ สิตธานี การโรงแรมศึกษา จํากัด ณ ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ ถนนเพชรบุรี และบริ ษทั มีนโยบายทีจะขยายโรงเรี ยนทีมี
ลักษณะเช่นเดียวกันนี ในภูมิภาคอืนๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เนื องจากเล็ ง เห็ น ว่า เป็ นการ
ช่ ว ยขยายโอกาสทางการศึ ก ษาด้า นการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น
ตอบสนองความต้อ งการของเยาวชนในประเทศและระดับ ภู มิ ภ าค และผลัก ดัน การยกระดับ มาตรฐาน
การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าชี พ การโรงแรมของไทย ทัง ยัง เป็ นการช่ ว ยเพิ มบุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
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ในธุ ร กิ จ การโรงแรมโดยตรงออกสู่ ต ลาดแรงงาน ซึ งจะช่ ว ยให้ บ ริ ษ ัท มี โ อกาสสรรหาบุ ค ลากรที มี
ความรู ้ โ ดยตรงในสาขาวิ ช าชี พ การโรงแรมมากขึ น ลดปั ญ หาขาดแคลนแรงงานในธุ ร กิ จ การโรงแรม
โดยรวมในอนาคต นอกจากนี เพื อให้ ก ารบริ ห ารงานของบริ ษ ัท ดํา เนิ น ไปอย่า งโปร่ ง ใสและเป็ นธรรม
จึ งมี คณะกรรมการฝ่ ายต่ างๆ ทําหน้าที พิจารณาและจัดการในเรื องต่ างๆ ให้เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อง เหมาะสม
ยิงไปกว่านันเพือให้เกิ ดความยังยืนทางสังคม บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพือให้มีโอกาส
เติบ โตในหน้า ที การงานและมีค วามมันคงในอาชี พ อัน จะนํา ไปสู่ ค วามมันคงของครอบครัวรวมถึง สัง คม
ตลอดไปถึ ง การให้ความสําคัญกับชุ มชนทีอยู่โดยรอบของโรงแรม การให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานรั ฐและ
ช่ ว ยเหลื อ สัง คมเมื อมีโ อกาส การให้ค วามรู ้ เ รื องสิ งแวดล้อ มกับ พนัก งาน ลูก ค้า และผู ม้ ีส่ ว นได้เ สี ย
การเลื อ กใช้อุป กรณ์ เ ครื องใช้ใ นโรงแรมที เป็ นมิ ต รกับ สิ งแวดล้อ ม และการใช้พ ลัง งานอย่า งคุ ม้ ค่า ทุก
กระบวนการ เพือให้อนุ ชนรุ่ นหลังได้มีทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์ ใช้ต่อไป
ความยังยืนทางเศรษฐกิจ
เพือบรรลุ ตามเป้ าหมายของบริ ษทั ในการประกอบธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรม โดยคํานึ งถึ งสังคมโดยรวม
และดํารงมูลค่าของธุ รกิ จในระยะยาว บนพืนฐานของการเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิ จไปพร้ อมกับการขยายไปสู่
ธุ ร กิ จ ที มี บ ท บ า ท ต่ อ สั ง ค ม ใ น บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า ร่ ว ม (CSV) ม า ก ยิ ง ขึ น ใ น ปี 2557
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้อ นุ ม ัติ ดาํ เนิ น การโครงการโรงเรี ย นการโรงแรมดุ สิ ต ธานี เนื องจากเป็ นกิจการที
จะเผยแพร่ ความรู ้ พัฒนามาตรฐานธุ รกิ จและการบริ การด้านการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึ ง เพิ มโอกาส
ทางการศึ ก ษาให้ ก ับ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา ทัง ในประเทศและในระดับ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น การขยายกิ จ การ
ด้า นการศึ ก ษาเป็ นการสร้ างความยังยืนทางเศรษฐกิ จทัง ต่อธุ รกิจของบริ ษทั และต่อเศรษฐกิ จของประเทศ
ไทยและเป็ นการตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม
การบริหารค่ าจ้ าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ
บริ ษ ทั ถือ เกณฑ์ม าตรฐานค่า จ้า งขัน ตําซึ งกํา หนดโดยกฎหมายในแต่ล ะพืน ที ตัง ของโรงแรมเป็ น
แนวทางค่าจ้างสําหรับพนักงานแรกเข้าทังเพศชายและหญิง ซึ งในทางปฏิบตั ิ ค่าจ้างของพนักงานแรกเข้าจะสู ง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรี ย บเที ย บจากค่ า จ้า งของโรงแรมในระดับ เดี ย วกันในท้อ งถิ นเดี ย วกัน และเพศ
ไม่ได้มีผลต่อการกําหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด
บริ ษ ทั มี ก ารปรั บ ค่ า จ้า งและผลตอบแทนให้ก ับ พนัก งานในเดื อ นเมษายนของทุ ก ปี โดยพิจ ารณา
จากผลการประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง าน KPIs ของแต่ ล ะบุ ค คล และตามผลประกอบการ ดัง นัน พนัก งาน
ทุ ก เพศ ทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม นอกจากนี ยังได้กาํ หนด
โครงสร้ างเงิ นเดื อนและสวัสดิ การอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกัน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าครองชี พ โบนัสประจําปี อาหารและขนม
หวานรวมถึ ง เครื องดื ม 2 มื อ ต่อ วัน วัน หยุด พัก ร้ อ น วัน ลาป่ วย เงิ น กองทุน สํา รองเลี ย งชี พ ประกัน ชี ว ิต
แบบกลุ่ม และสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุ ขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
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และรัฐบาลทุกแห่ งประกันการเดินทางกรณี ทีต้องเดิ นทางเพือปฏิบตั ิหน้าที เงินช่วยเหลือและพวงหรี ดแสดงความ
เสี ย ใจเมื อบิ ดามารดา หรื อบุ ค คลในครอบครั วเสี ยชี วิต เงิ นช่ วยเหลื อพิเศษกรณี ได้รับ ผลกระทบจากภัยภิบตั ิ
สวัสดิ การค่าห้องพักโรงแรมในเครื อในราคาพนักงานและสามารถให้เครื อญาติ เ ข้า พัก ในราคาพิ เ ศษสิ ทธิ
ลดหย่อนค่าเล่าเรี ยนบุตรในวิท ยาลัย ดุ สิตธานี ส่ วนลดบริ การค่าซักรี ด ส่ วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงาน
หรื อบุตรที โรงแรมในเครื อ สวัส ดิ ก ารการกูเ้ งิ นอัตราดอกเบียพิเศษกับธนาคารที เข้าร่ วม และเงิ นค่าชดเชย
เกษียณอายุ เป็ นต้น
นอกจากนี ย งั มี ก ารตรวจสุ ข ภาพประจํา ปี ตามกลุ ่ ม อายุ เพศ โดยจัด ให้ม ี บ ุ ค ลาก รจาก
โรงพยาบาล มาให้บ ริ ก ารตามสถานที ที จัด ไว้ต ามความเหมาะสมรวมถึ ง จัด แพทย์ม าให้คาํ แนะนํา เมื อ
พนักงานมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อสอบถามเรื องสุ ขภาพ
ความยังยืนทางสิ งแวดล้ อม
ความยังยื น ทางสิ งแวดล้อ มถื อ เป็ นหั ว ใจสํา คัญ ของการบริ ห ารจัด การโรงแรมในกลุ ่ ม ดุ สิ ต
โรงแรมภายใต้ก ารบริ หารทุ ก โรงแรมได้รั บ การรั บ รองด้า นการพัฒ นาด้า นสิ งแวดล้อมและสั ง คมที ยังยื น
จากเอิ ร์ธ เช็ ค โดยบริ ษ ทั และโรงแรมในกลุ่ ม ให้คาํ มันสัญญาที มี ส าระสํา คัญว่า จะปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ ม
และสัง คมอย่า งต่อเนื องโดยใช้เครื องมื อวัดที ออกแบบโดยเกณฑ์ม าตรฐานของเอิ ร์ธ เช็ ค ด้า นการอนุ รั ก ษ์
และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การใช้ทรัพยากรนํา การอนุ รักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อม
การจัดการด้า นสัง คมและวัฒ นธรรม การวางแผนและการจัดการการใช้พื นที การป้ องกันคุ ณ ภาพอากาศ
และการควบคุ ม เสี ย ง การจัด การนํา เสี ย การจัด การขยะมู ล ฝอย การจัด เก็ บ วัต ถุ ที มี พิ ษ ต่ อ สิ งแวดล้ อ ม
ทังนี บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจัดการด้า นสิ งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานที เอิ ร์ธเช็คกํา หนด และได้ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายและข้อบังคับทีเกี ยวกับสิ งแวดล้อม และจะพยายามอย่างทีสุ ดเพือมุ่งสู่ มาตรฐานสากล
บริ ษ ทั ได้แ ต่ง ตั ง ผู อ้ ํา นวยการด้า นเทคนิ ค ส่ ว นภูม ิ ภ าคเพื อให้ผู ป้ ระสานงานเอิ ร์ ธ เช็ ค และ
ทุ ก โรงแรมมีคณะทํางานทีมสี เขียว ทําหน้าที ติดตามการทํางานด้านสิ งแวดล้อม ประเมินความเสี ยง บันทึก
และติดตามผลกระทบรวมทังกําหนดมาตรการเพือการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยังยืน รวมทัง
พิจารณาจ้างพนักงานและผูร้ ับเหมาทีมีภูมิลาํ เนาในท้องถิ น จัดซื อและจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การจากชุ มชน
ท้องถิ นที คํานึ งถึ งสิ งแวดล้อมเป็ นหลัก นอกจากนี ได้กระตุ น้ ให้พนักงานนําเสนอต่อแขกทีมาพัก ผูส้ ่ งสิ นค้า
และบริ ก าร ผูร้ ับ เหมาและตัวแทนจํา หน่ า ยสิ นค้า ถึ ง พันธสัญญาที เกี ยวข้องกับ การพัฒนาสิ งแวดล้อมและ
สังคมทียังยืน รวมถึ งสถานภาพของโรงแรมภายใต้กิจกรรมเอิร์ธเช็คอีกด้วย
นอกจากนี บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในเรื องการคัดเลื อกวัสดุ เครื องใช้ในโรงแรมและห้องพักที เป็ น
มิตรกับ สิ งแวดล้อม อาหารที สดสะอาด ผ่า นการคัดกรองคุ ณ ภาพจากแผนกจัดซื อ เพื อให้ลูก ค้า มันใจใน
คุ ณภาพ ทุกครังเมือมาใช้บริ การ
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พลังงานไฟฟ้า
เพือเป็ นการลดการใช้พลัง งานไฟฟ้ าที มี ป ระสิ ทธิ ภาพและยังยืนและไม่ก ระทบต่ อการให้บ ริ ก ารที
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้เริ มดําเนิ นการเปลียนหลอดไฟฟ้ าทุกชนิ ดเป็ นหลอดประหยัดไฟฟ้ าและ
รักษาสิ งแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้ าหมายเสร็ จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี
นับแต่ ปี 2555 นอกจากนี ย งั ได้ติดตังระบบควบคุ มแสงไฟฟ้ ารวมทังระบบตรวจจับเมื อเปิ ดประตู และตังเวลา
อัตโนมัติ วางระบบเครื องทํานําเย็นชุ ดใหม่เป็ นประเภท Screw ที เพิมประสิ ทธิ ภาพการควบคุมความเร็ วและ
เปลี ยนพลังงานความร้ อนมาใช้สําหรับเครื องปัZ มความร้ อน มีระบบโซลาร์ เซลล์สํา หรับ ทํา นํา ร้ อน เครื องทํา
ความร้ อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนนํามันเชือเพลิงดีเซลสํา หรั บ ทํา นํา ร้ อน เปลี ยนมอเตอร์ และระบบควบคุ ม
หรื อ เปลี ยนอุ ป กรณ์ ต วั ใหม่ สํา หรั บ การซัก อบรี ด ครั ว ทํา อาหารและลิ ฟ ท์ อบรมและให้ค วามรู ้ พ นัก งาน
เพื อความเข้า ใจถึ ง หลัก การในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าและสามารถนํามาปฎิบตั ิได้
นอกจากนี ยงั มีการรณรงค์ให้พนักงานร่ วมกันลดการใช้พลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่ น ใช้บนั ไดแทนลิฟต์
ปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์ ขณะพักเทียง หรื อขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิ ดไฟ และตังเวลาปิ ดเปิ ดเครื อง
ทํา ความเย็น อัต โนมัติ รวมทัง เชิ ญ ชวนให้ลูก ค้า และพนัก งานร่ ว มโครงการเอิร์ ธ อาวร์ (Earth Hour) ซึ ง
จัดเป็ นประจําทุ กปี ในปี 2558 ค่าเฉลียการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่อแขก 1 คน จํานวน 206.10 ล้านจูน ลดลงร้อยละ
7.9 จากปี 2557
นํา,
เนื องจากธุ รกิจโรงแรมมีความจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรนําเป็ นจํานวนมาก ดังนันการใช้น าํ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และไม่ก ระทบต่อการให้บ ริ ก ารตามมาตรฐานสากลจึ ง ต้องใช้วิธี บ ริ หารจัดการนํา เป็ นอย่า งดี ทุ ก โรงแรม
มีมาตรการจัดการลดการใช้น าํ อย่างเป็ นรู ปธรรมได้แก่ ตรวจสอบความเสื อมโทรมของท่อประปา มาตรวัดนํา และ
ดํา เนิ น การเปลี ยนท่ อ ที ชํา รุ ด หรื อ แตกหัก เลื อ กใช้โ ถสุ ข ภัณ ฑ์ ก๊ อ กนํา และฝั ก บัว ชํา ระแบบประหยัด นํา
ใช้เ กลื อคลอรี น สํา หรั บ สระว่า ยนํา และอบรมให้ค วามรู ้ พ นัก งานเพื อความเข้า ใจถึ ง หลัก การในการใช้น าํ
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทัง นี โรงแรมในกลุ่ ม มี เป้ าหมายการใช้น ํา อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพเพื อลดปริ ม าณการใช้
ทรัพยากรนําในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื อง ในปี 2558 ค่าเฉลียการใช้น าํ ต่อแขก 1 คน จํานวน 750.54 ลิตร ลดลง
ร้อยละ 17.7 จากปี 2557

8

รายงานความยังยืน

การกําจัดของเสี ยแบบฝังกลบ
เพือให้การจัดการลดจํานวนขยะ และการกําจัดของเสี ยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมการที มสี เขี ยวจึ งได้รณรงค์โครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทัง
ส่ วนกลางรณรงค์และให้ความรู ้ แก่พนักงาน เช่ น การใช้กระดาษโดยใช้ท งั 2 หน้า การจัดเก็บเอกสารในแผ่นบันทึก
ความจํา แทนการบัน ทึ ก บนแผ่น กระดาษ การใช้ภาชนะ จาน ชาม ถ้วย ที ทํา จากวัส ดุ ค งทน การแยกขยะ
เป็ นหมวดหมู่ ทุกโรงแรมมี วิธีการจัดการกําจัดของเสี ยให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผลและแยกขยะออกเป็ น 2
ประเภท คื อ ขยะที สามารถนําไปใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เช่ น กระดาษที ใช้แล้ว แก้ว
อลูมิเนียม ขวดพลาสติก จะรวบรวมไว้เป็ นหมวดหมู่ และส่ งไปเข้ากระบวนการทําลายและผลิตใหม่ เศษอาหาร ผัก
ผลไม้นาํ ไปหมักทําปุ๋ ยอินทรี ย ์ และขยะที ต้องส่ งไปฝั งกลบ เช่ น แบตเตอรี เพือให้มีการกําจัดอย่างถูกวิธีไม่
เป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื น ในปี 2558 ค่าเฉลี ยการนําของเสี ยไปฝั งกลบต่อแขก 1 คนเป็ นจํานวน 3.86 ลิ ตร เพิมขึน
ร้อยละ 34 จากปี 2557 เนืองจากมีงานจัดเลียงในโรงแรมเพิมขึน
สรุ ปผลการปฏิบัติการด้ านสิ งแวดล้ อมปี 2558
กระบวนการใช้ปี 2558 เปรี ยบเทียบปี 2557

จํานวนเปอร์ เซ็นต์ : จํานวนแขกทีมาใช้บริ การ

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ า

7.9 %

ด้านการใช้น าํ

17.7 %

ด้านการนําของเสี ยไปฝังกลบ

34.0 %

จํานวน ต่อ การบริ การแขก 1 คน

2556

2557

2558

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ า (ล้านจูน)

193.42

223.75

206.10

% การผันแปรจากปี ก่อน

-6.0%

+15.7%

-7.9%

ด้านการใช้น าํ (ลิตร)

690.22

911.68

750.54

% การผันแปรจากปี ก่อน

-1.5%

+32.0%

-17.7%

ด้านการนําของเสี ยไปฝังกลบ (ลิตร)

2.87

2.88

3.86

% การผันแปรจากปี ก่อน

-1.8%

+0.3%

+34%
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ลดลง 8 %
ลดลง 8 %
ลดลง 10%
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การใช้ พลังงานไฟฟ้า
ล้ านจูล(MJ)/แขก1คน(Guest Night)

250

193.42

200

223.75

206.1

150

100

50

0

2556

2557

2558

การใช้ ทรัพยากรนํา
ลิตร(Litre)/แขก1คน(Guest Night)

1000
900

911.68
750.54

800
700

690.22

600
500
400
300
200
100
0

2556

2557

2558

ปริมาณขยะฝั งกลบ
ลิตร(Litre)/แขก1คน(Guest Night)

4.5
3.86

4
3.5
3

2.87
2.88

2.5
2
1.5
1
0.5
0

2556

2557
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ในปี 2558 บริ ษทั และโรงแรมในเครื อได้ดาํ เนิ นการด้านสิ งแวดล้อมทีเป็ นรู ปธรรม โดยดําเนินการดังนี
1. ติดตังหลอดไฟฟ้ าแบบ แอลอีดี เพือประหยัดพลังงาน ณ ปั จจุบนั ดําเนิ นการเสร็ จสิ นมากกว่า
ร้ อยละ 75 ของโรงแรมในเครื อทังหมด
2. ติดตังอุปกรณ์ การประหยัดนํา ณ ปั จจุบนั ดําเนิ นการเสร็ จสิ นมากกว่าร้ อยละ 60 ของโรงแรม
ในเครื อทังหมด
3. ตรวจเช็คบํารุ งรักษาและติดตังเครื องทํานําร้อนมากกว่าร้อยละ 90 ของโรงแรมในเครื อทังหมด
4. มีการทําให้สิงของเหลือใช้นาํ กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (Recycling) ร้อยละ 90 ของแต่ละโรงแรม
5. แผนกแม่ บ ้า นตัง อุ ณ หภู มิ ห้ อ งที 26 องศาเมื อไม่ มี ลู ก ค้า อยู่ใ นห้ อ งพัก และประหยัด นํา
หรื อ ใช้ผ า้ ม่ า นทีลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย
6. ในการซัก รี ด เน้นการประหยัดการใช้น าํ และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน
รวมทังการนํานําซักล้างผ่านการบําบัดและนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น นํามารดต้นไม้ เป็ นต้น
7. เปลี ยนเครื องทํานําเย็นชุ ดใหม่เป็ นประเภท Screw ซึ งเชื อมกับระบบหมุ นเวียนความเย็นภายใน
อาคาร
8. ติดตังอุปกรณ์ เกี ยวกับการควบคุ มระบบพลังงานไฟฟ้ าและเปลี ยนมอเตอร์ รุ่นใหม่เพือเพิ ม
ประสิ ท ธิ ภาพ การทํา งานที ดี ก ว่า และประหยัด พลัง งาน ณ ปั จ จุ บ นั ดํา เนิ น การเสร็ จ สิ  น
มากกว่า ร้ อยละ 68 ของโรงแรมในเครื อทังหมด
9. เลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ท์ อ นุ รั ก ษ์พ ลัง งาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ งเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญเพื อ
สิ งแวดล้อมทียังยืน สําหรับแผนกแม่บา้ น แผนกต้อนรับ และแผนกซักรี ด โดยพัฒนาระบบ
และใช้ผลิตภัณท์ซกั ล้างสําหรับนําเย็นในการซักเครื องแทนนําร้อนเพือประหยัดพลังงาน
10. เปลียนระบบฆ่าเชื อในสระว่ายนําด้วยเกลือคลอรี นแทนคลอรี นเพือลดการใช้สารเคมี ปั จจุบนั
ดําเนินการเสร็ จสิ นมากกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมในเครื อทังหมด
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รายงานด้ านสิงแวดล้ อม
ที

ตัวชี,วดั การดําเนินงาน

1

ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
(EN5)

การกําหนดแนวปฏิบัติ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า

2

ปริ มาณการใช้พลังงานนํา (EN8)

ลดการใช้พลังงานนํา

3

การนําขยะไปฝังกลบ (EN22)

ลดปริ มาณขยะไปพืนทีฝังกลบ

12

เป้าหมาย

การปฏิบัติ

> ลดการใช้พ ลัง งานงานไฟฟ้ าในทุ ก ประเภท
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายในระยะเวลา 5 ปี
นับแต่ ปี 2555 และแต่ละปี ลดได้ถึงร้อยละ 8
> ดําเนิ นการเปลียนหลอดไฟฟ้ าทุกชนิ ดเป็ นแบบ
LED ร้อยละ 100 ภายในระยะเวลา 5 ปี นับ แต่ปี
2555

> ติ ด ตัง ระบบควบคุ ม แสงไฟฟ้ า
รวมทั ง ระบบตรวจจั บ เมื อเปิ ด
ประตูและตังเวลาอัตโนมัติ

> เปลี ยนและติ ด ตัง หลอดไฟฟ้ า
ปั มทํ า ความร้ อนสํ าหรั บนํ าร้ อน
ระบบโซล่าร์เซลล์สาํ หรับทํานําร้อน
เครื องทําความร้อนใช้ก๊าซแอลพีจี
แทนนํามันเชื อเพลิ งดี เซลสําหรับ
ทํานําร้อน
> เปลี ย นม อเตอร์ แ ละ ร ะ บ บ
ควบคุ ม หรื อเปลี ยนอุ ป กรณ์ ต ั ว
ใหม่ สํา หรั บ การซั ก อบรี ด ครั ว
ทําอาหารและลิฟท์
> อบรมและให้ ค วามรู ้ พ นัก งาน
เพื อความเข้าใจถึ งหลักการในการ
ลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าแ ละ
สามารถนํามาปฎิบตั ิได้
> ลดการใช้พลังงานงานนําในทุกกิจกรรม การใช้ > ตรวจสอบความเสื อมโทรมของ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายในระยะเวลา 5 ปี ท่ อ ประปา ม าตรวั ด นํ า แ ละ
นับแต่ ปี 2555 และแต่ละปี ลดได้ถึงปี ละร้อยละ 8 ดําเนิ นการเปลี ยนท่อที ชํารุ ด หรื อ
แตกหัก
> เลือกใช้โถสุ ขภัณฑ์ ก๊อกนํา และ
ฝักบัวชําระแบบประหยัดนํา
> ใช้เกลือคลอรี นสําหรับสระว่ายนํา
> อบรมและให้ ค วามรู ้ พ นัก งาน
เพือความเข้าใจถึงหลักการในการ
ลดการใช้พลังงานนําและสามารถ
นํามาปฎิบตั ิได้
> เ ลื อ ก ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ท์ อ นุ รั ก ษ์
พลัง งาน ตามมาตรฐาน ECOLAB
เพือสิ งแวดล้อม
> การจัดการกับขยะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลด > จั ด โปรแกรมรณรงค์ Reduce,
ปริ มาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรม Reuse and Recycle
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับ แต่ ปี 2555 และแต่ละปี
> จัดพืนทีแยกประเภทของขยะ
ลดได้ร้อยละ 10
> นํ า ข ย ะ ป ร ะ เ ภ ท เ ปี ย ก เ ช่ น
เศษอาหาร ผัก ผลไม้นํา ไปหมัก
ทําปุ๋ ยอินทรี ย ์
> การจัดการการขนย้ายขยะเพือไป
พืนทีฝังกลบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
> ใช้ภาชนะและบรรจุ ภณ
ั ฑ์ทีเป็ น
มิ ต รต่ อ สิ งแวดล้อ มและสามารถ
ย่อ ยสลายทางชี วภาพได้ง่า ย เช่ น
ถุงพลาสติกทําจากแป้ งข้าวโพด
> อบรมและให้ ค วามรู ้ พ นัก งาน
เพือความเข้าใจถึงหลักการในการ
ลดปริ มาณขยะและสามารถนํามา
ปฏิบตั ิได้
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ความยังยืนทางสั งคม
ด้ว ยปณิ ธ านของท่า นผู ห้ ญิ ง ชนัต ถ์ ปิ ยะอุย ผู ก้ ่ อ ตั ง ดุ สิ ต ธานี และวิท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี ที เห็ น
ความสํา คัญของการพัฒนาสังคมที ยังยืนด้วยการศึกษา ทําให้ ณ วันนี บริ ษทั ดุ สิตธานี จํากัด (มหาชน) เป็ น
เพีย งบริ ษ ทั เดี ย วที บริ ห ารธุ ร กิ จ โรงแรมและการศึ ก ษาควบคู่ก นั และสร้ า งบุ ค ลากรที มี คุ ณ ภาพเข้า สู่ ส าย
อาชี พ การโรงแรมและการบริ การด้วยความภูมิใ จ นอกจากนี บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้นกั ศึก ษาทัวไปเข้ามา
ฝึ กงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิตเพือเพิมศักยภาพในการเรี ยนรู ้ อีกด้วย
พนัก งานเป็ นทรั พ ยากรสํา คัญของการสร้ า งความเข้ม แข็ง และยังยืนของสัง คม ดัง นันพนัก งานทุ ก
คนจึง ได้รับ การพัฒ นาเพื อเตรี ย มพร้ อ มสํา หรับ การเข้า ร่ ว มเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยได้รับ
การพัฒนาทัก ษะการทํา งาน และ ด้า นภาษาอัง กฤษ นอกจากนี บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดหลัก สู ต ร Executive Trainee
Program เพือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเลื อนตําแหน่ งทีสู งขึ น หรื อเข้าทํางานในโรงแรมในเครื อทังใน
ประเทศและต่างประเทศ หรื อแม้แต่บณ
ั ฑิตจบใหม่ทีสนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management Trainee
Program เพื อเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี เพิ งจบการศึก ษาและมีค วามสนใจในธุ ร กิ จ บริ ก ารและโรงแรมเข้า รับ การ
ฝึ กงานโดยจะได้รับการฝึ กงานจากทุกหน่ วยงานหลักของบริ ษทั เพือเรี ยนรู ้ ถึงการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั แบบ
องค์รวม และสามารถเข้าทํางานกับบริ ษทั และโรงแรมในเครื อในฝ่ ายทีมีความถนัดและสนใจ
การมี ส่วนร่ วมในสั งคมถื อเป็ นอี กภารกิ จหนึ งที สํา คัญ ซึ งบริ ษทั ได้จดั กิ จกรรมและปฏิ บ ตั ิ ต่ อเนื อง
เป็ นประจําทุกปี อาทิ
- การจัดให้พนักงานบริ จาคโลหิ ตและมอบให้กบั สภากาชาดไทย
- การจัดกิจกรรมให้กบั เด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม
- การรณรงค์เรื องความสะอาดและทําความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม
- การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานโลก
การพัฒนาบุคลากร
บริ ษ ทั เล็ง เห็ น ว่า พนัก งานคือ ทรัพ ยากรที สํา คัญ ขององค์ก ร การพัฒ นาศัก ยภาพพนัก งานถื อ เป็ น
นโยบายสํา คัญ โดยบริ ษ ทั ได้อ นุ ม ตั ิง บประมาณรายจ่า ยร้ อ ยละ 3 จากยอดรวมเงิ น เดื อ นทัง ปี ของแต่ล ะ
โรงแรม เพือใช้ในการฝึ กอบรมพนักงานโรงแรมทุกคน และกําหนดให้แต่ละบุคคลต้องเข้ารับการฝึ กอบรม
โดยแบ่งเป็ น 2 ภาค คือหลักสู ตรภาคบังคับตามตําแหน่ งที บริ ษทั กําหนดขึ น และตามสายอาชี พซึ งพนักงาน
สามารถออกไปฝึ กอบรมกับ สถาบัน ฝึ กอบรมเพื อพัฒ นาตนเอง โดยการฝึ กอบรมถื อ เป็ นหนึ งในตัว ชี วดั
(KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานเเต่ละคนซึ งจะ
มีการประเมินในไตรมาสที 4 ของทุกปี
สํา หรั บ พนัก งานแรกเข้า ทุ กคน จะได้รับ การอบรมหลักสู ตรปฐมนิ เทศ ซึ งแบ่ ง เป็ น 3 หลัก สู ตรคื อ
หลักสู ตรแรกเข้า ทํางานครบ 60 วัน และ 365 วัน ตามลําดับ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ
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ระเบียบปฏิบตั ิในการทํางาน ข้อปฏิ บตั ิ นโยบายขององค์กร รวมทังความรู ้ เกี ยวกับผลิ ตภัณฑ์และสถานทีตัง
ของแต่ละโรงแรม เพือเตรี ยมความพร้อมทีจะเข้าร่ วมงานกับผูอ้ ืน
แผนฝึ กอบรมของพนักงานในแต่ ละระดับ
Type
Compulsory
Training

Grade 1-2
•
•
•
•
•
•
•

Grade 3

New Staff Orientation
Dusit Guest Experience
Module1
Performance Appraisal
Behavior-based interview
Professional Trainer
Handing Grievance
Maintain Discipline

•
•
•
•
•
•

Grade 4-5

Dusit Guest Experience
M. 1 & 2
Frontline Leadership
(Some modules)
Behavior-based
interview
Operational Trainer
Handling Grievance
Maintain Discipline

•
•
•
•
•
•

Career Training

•

Management courses
Related to individual
development plan

•

Management Courses
Related to individual
development plan

•

Competitive
Training

•
•
•
•

Finance for Non Finance
Revenue Management
Entrepreneurship
Budgeting, P&L, Financial
Analysis
Leadership Profiling and
influencing
Situational Leadership the
core plus
High Impact Presentation
Handling Complaint

•
•

Presentation Skill
Training topics based on
business and functional
needs

•

•
•

Corrective
Training

•
•

•

Handling Complaint

New Staff Orientation
Product Knowledge
Position Skill (SOPs)
Dusit Guest Experience
M.1 & M.2
Frontline Leadership
(For Grade 4)
Operational Trainer
(For Grade4)

•

Competency
Development (Related
to position skills,
language, and
computers)
Training topics based on
business and functional
needs
Other languages
required
Up Selling Trainings

•

Handling Complaint

•

สุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงทีกําหนดให้โรงแรมต้องจัดฝึ กอบรมพนักงานในด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัย
ในที ทํา งานและสถานประกอบการ ดัง นันทุ ก โรงแรมในเครื อดุ สิตได้จดั ให้พ นักงานที เกี ยวข้องได้รับ การ
ฝึ กอบรม 3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี
1. หลักสู ตรเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับหัวหน้างาน
2. หลักสู ตรเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับผูบ้ ริ หาร
3. หลักสู ตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับคณะกรรมการ
ทังนี ทุกโรงแรมได้จดั ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน ทําหน้าทีสํารวจความปลอดภัย
การจัด ทํา ข้อ บัง คับ คู ่ม ือ และมาตรฐานความปลอดภัย ในการทํา งาน การวางระบบการรายงานสภาพ
การทํางานที ไม่ป ลอดภัย การประเมิ นผลการดํา เนิ นงานด้า นความปลอดภัย ในการทํา งาน และการประชุ ม
การติดตามงาน เป็ นต้น
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สั ดส่ วนพนักงานทั,งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน ปี 2558 มีดังนี,
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื อโรงแรม
ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
ดุสิตธานี พัทยา
ดุสิตธานี หัวหิ น
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
ดุสิตปริZ นเซส ศรี นคริ นทร์
ดุสิตปริZ นเซส โคราช
ดุสิตปริZ นเซส เชียงใหม่

กรรมการ
13
11
7
7
10
7
7
7

พนักงาน
615
499
376
368
133
188
148
138

อัตราเฉลีย (%)
2.11
2.20
1.86
1.90
7.52
3.72
4.73
5.07

ความปลอดภัยด้ านสุ ขภาพและการทํางาน
เพือให้พนักงานทํางานอย่างปลอดภัย และลดการสู ญเสี ยที อาจเกิ ดขึ น พนักงานจะได้รับการอบรม
เรื องการทํางานอย่างปลอดภัยอย่างสมําเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางานได้มีการเก็บข้อมูล
สวัสดิ ภาพของพนักงาน โดยแบ่ ง เป็ น 3 ประเภท คื อ การบาดเจ็บ จากการทํา งาน วันทํางานที สู ญเสี ย และ
การขาดงาน ได้ดงั นี
ที

ผลการดําเนิ นงานด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย

ปี
2557

1
2
3
4
5
6
7

จํานวนกรณี การเจ็บป่ วยจากการทํางาน (กรณี )
จํานวนกรณี การบาดเจ็บจากการทํางาน (กรณี )
จํานวนพนักงานเสี ยชีวติ จากการทํางาน (คน)
อัตราการบาดเจ็บจากการทํางาน ( injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัวโมง)
อัตราวันทํางานทีสู ญเสี ย (Lost Day Rate) (วันต่อ200,000 ชัวโมง)
อัตราการขาดงาน(Absent Rate) (วันต่อจํานวนวันทํางานของพนักงานทังหมด)
จํานวนพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม (คน)

0
32
0
1.09
8.85
0.24
2,535

2558
0
22
0
0.73
8.95
0.02
2,465

หมายเหตุ: 1. การบาดเจ็บจากการทํางาน เป็ นกรณี ทีพนักงานได้ รับบาดเจ็บจากการทํางานและต้ องหยุด
งานอย่ างน้ อย 1 วันขึ น& ไป โดยไม่ รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล
2. วันทํางานที สูญเสี ย คื อ จํานวนวันที เสี ยไปเนื องจากพนักงานเจ็บหรื อป่ วยจากการทํางาน
โดยจะเริ มนับตั&งแต่ หยุดงานในวันถัดไป
3. การขาดงาน คื อ จํานวนวันที พนักงานขาดงานด้ วยสาเหตุต่างๆ ทั&งที สืบเนื องจากการทํางาน
และนอกการทํางาน แต่ ไม่ รวมถึงวันหยุดตามประเพณี และการลาตามสิ ทธิ ต่างๆ
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คอร์ รัปชั นและสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษ ทั และโรงแรมในเครื อ สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้พ นัก งานทุก คนได้มีค วามรู ้ เ กี ยวกับ สิ ท ธิ
มนุ ษยชนขันพืนฐานและการต่อต้านการคอร์ รัปชัน โดยได้กาํ หนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึ กอบรม
เรื องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการต่อ ต้า นการคอร์ รัป ชั น ผู บ้ ริ ห ารและพนัก งาน ทุก คนต้อ งเคารพกฎหมาย
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมที แตกต่า งกันในแต่ละประเทศและเชื อชาติทีดุสิตเข้าไปเกี ยวข้อง
เคารพหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากลอย่า งเคร่ ง ครัด ตามหลัก ปฏิญ ญาสากลว่า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทัง ไม่
สนับ สนุ นกิ จการที ละเมิดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล ในปี 2558 พนัก งานทุกคนของโรงแรมในเครื อได้ผา่ น
การอบรมหลัก สู ตรต่อต้า นการคอร์ รัป ชันและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนซึ งมีระยะเวลาฝึ กอบรม 1 ชัวโมง บรรลุ ตาม
เป้ าหมายทีตังไว้ในปี ทีแล้ว
การให้ บริ การและความพึงพอใจจากลูกค้ า
TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence Hall of Fame: ในโอกาสครบรอบปี ที 5 ของเว็บไซต์ TripAdvisor
เว็บไซต์ดงั กล่ าวได้มีการจัดตังรางวัลแห่ งเกี ยรติ ยศ TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence Hall of Fame
เพือมอบรางวัลยอดเยียมแห่ งปี 2558 ให้ธุรกิ จที มี ความเป็ นเลิ ศในด้านต่างๆ เป็ นการประกาศเกี ยรติ ภูมิและ
ยกย่องเชิ ดชู ผูท้ ีได้รับรางวัลยอดเยียมต่อเนื องกันถึ ง 5 ปี โดยโรงแรมดุ สิตปริZ นเซส ศรี นคริ นทร์ ได้รับเกี ยรติ
รับมอบรางวัลดังกล่าว และถือเป็ นรางวัลทียืนยันว่าโรงแรมในเครื อดุสิตมีการให้บริ การทีดีเลิศมาอย่างต่อเนือง
และได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด
TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence: เว็บไซต์ TripAdvisor ซึ งเป็ นเว็บไซต์ท่องเทียวรายใหญ่ทีสุ ดของ
โลกได้ประกาศรางวัลโรงแรมยอดเยียมแห่ งปี 2558 (TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence) โดยรางวัลนี
คัดเลือกจากสายธุ รกิจทีมีความเป็ นเลิศในการให้บริ การทีพักแรมพร้อมห้องอาหารชันยอดทีได้รับผลคะแนนดี
เยียมในด้านต่างๆ จากนักเดิ นทางทัวโลก และคะแนนทีได้รับจะต้องไม่ตากว่
ํ าระดับ 4 ดาวจากทังหมด 5 ดาว
ทังนี โรงแรมในเครื อดุ สิตธานี จาํ นวน 11 โรงแรม ได้รับเกี ยรติรับมอบรางวัลดังกล่าว ได้แก่ โรงแรมดุ สิตธานี
กรุ งเทพฯ โรงแรมดุ สิ ตธานี พัทยา โรงแรมดุ สิ ตธานี หัวหิ น โรงแรมดุ สิ ตธานี กระบี บี ช รี สอร์ ท โรงแรม
ดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ โรงแรมดุ สิตดี ทูเชี ยงใหม่ โรงแรมดุ สิตดี ทู ภูเก็ต รี สอร์ ท โรงแรมดุ สิตปริZ นเซส เชี ยงใหม่
โรงแรมดุสิตปริZ นเซส โคราช โรงแรมดุสิตปริZ นเซส ศรี นคริ นทร์ และโรงแรมปทุมวัน ปริZ นเซส
World Luxury Hotels Award: รางวัลระดับโลกที มอบให้กบั โรงแรมที มีความป็ นเลิ ศในประเภทต่างๆ โดย
โรงแรมทีได้รางวัลจะต้องได้รับการคัดเลือกมาจากกลุ่มโรงแรมชันนําในหลากหลายประเภท ทีมีมาตรฐานการ
ให้บริ การที ยอดเยียมรวมถึ งสิ งอํานวยความสะดวกที ครบครั น และยังเป็ นการแสดงความยินดี กบั โรงแรมที
ได้รับ รางวัล ว่า เป็ นโรมแรมที ได้รับ การยอมรั บ ระดับ แนวหน้า ที ได้ส่ ง มอบและเพิ มมาตรฐานการบริ ก าร
อย่า งเหนื อชันในสายธุ รกิ จให้ก ับผูเ้ ข้าพัก การประกาศรางวัล ในปี 2558 นี ไ ด้จดั เมื อวันที 24 ตุ ล าคม 2558
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ณ โรงแรมฮาร์ เบอร์ แกรนด์ เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีโรงแรมในเครื อดุ สิต
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี
•
•
•
•

Luxury Diplomatic Hotel2015 - โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
Luxury Romantic Hotel2015 - โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี
Luxury Business Hotel2015 - โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
Luxury Boutique Hotel2015 - โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี

ด้วยปรัชญาการให้บริ การของดุสิตธานี ทีได้ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริ งใจ สมําเสมอ ทําให้
โรงแรมในเครื อดุสิตธานีซึงเป็ นโรงแรมสัญชาติไทย บริ หารด้วยคนไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล นับเป็ น
ความภาคภูมิใจของคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานดุ สิ ตธานี ทุกคน และจะร่ วมกันสร้ างความแข็งแกร่ ง และนํา
ดุสิตธานีให้ยนื อยูใ่ นระดับโรงแรมชันนําของโลกต่อไป
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รายงานความยังยืน

ตัวบ่ งชี,การดําเนินงาน
ตัวชี,วดั

รายละเอียด
เศรษฐกิจ
EC5 ระดับมาตรฐานค่าจ้างโดยเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานค่าจ้างขันตําและค่าจ้างในท้องถิน
ทีปฏิบตั ิงาน
สิ งแวดล้ อม
EN22 นําหนักรวมของของเสี ยแบ่งตามประเภทและวิธีการกําจัด
EN5 การประหยัดพลังงานเนืองจากการอนุรักษ์และการปรับปรุ งทีมีประสิ ทธิ ภาพ
EN8 การใช้น าํ ตามแหล่งกําเนิดนํา
สั งคม
SO3 อัตราส่ วนพนักงานทีได้รับการฝึ กอบรมเรื องนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและข้อปฏิบตั ิ
การปฏิบัติงานและการทํางานทีดี
LA6 อัตราส่ วนร้ อยละของลูกจ้างทังหมดเป็ นตัวแทนในการจัดการสุ ขภาพของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน
ร่ วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่ วยตรวจสอบและให้คาํ แนะนําด้านอาชี วอนามัย
และโปรแกรมด้านความปลอดภัย และการฝึ กอบรมพนักงานทีเกียวข้องในเรื องการรักษา
ความปลอดภัย
LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคทีเกียวกับการทํางาน พนักงานสู ญเสี ยวันลา เนื องจากการเจ็บป่ วย
เกี ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน การขาดงาน และจํานวนอุ บตั ิ เหตุ ทีเกิ ดขึ นเนื องจากการทํางาน
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า
LA10 การฝึ กอบรม ชัวโมงการฝึ กอบรมต่อปี แบ่งตามระดับของพนักงาน
สิ ทธิมนุษยชน
HR8 อัตราส่ วนร้ อยละของเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยทีได้รับการอบรมตามนโยบายของ
องค์กรหรื อวิธีการเกียวกับแง่มุมของสิ ทธิ มนุ ษยชนและในเรื องของการปฏิบตั ิการรักษา
ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่ อผลิตภัณฑ์
PR5 การปฏิ บตั ิทีเกี ยวข้องต่อความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ารวมถึ งผลของการสํารวจการวัด
ความพึงพอใจของลูกค้า
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