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� รายงานความยั
งยนื 
บริษัทได้จัดทาํรายงานความย ั�งยืนขึ� นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสื�อสารนโยบาย การบริหารจัดการ             

และการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม ระหว่างวนัที� 1 มกราคม ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558  
ตามรอบเวลาในการปรับปรุงขอ้มูลรายปีที�บริษทักาํหนด ซึ� งจดัทาํขอ้มูลครั� งสุดทา้ยวนัที� 31 ธันวาคม 2558 
โดยการจดัทาํรายงานนี� ใช้แนวทางการรายงานด้านการพฒันาที�ย ั�งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI)          
รุ่นที� 3.1 (G3.1) ระดบั C และเป็นการเก็บขอ้มูลในระหว่างปี 2558 เท่านั�น และสามารถดูได้ในเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.dusit.com  

 
สอบถามข้อมูลเพิ
มเติมได้ที
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง  
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี 946 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10500  
โทร 02 200 9999  
www.dusit.com 
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ขอบเขตเนื,อหาของข้อมูล 

รายงานฉบบันี� ครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการดาํเนินงานเพื�อความย ั�งยืนของบริษทั ดุสิตธานี 
จาํกดั (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 8 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริZนเซส 
เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริZนเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิตปริZนเซส โคราช สาํหรับขอ้มูลนอกเหนือจาก
รายงานฉบบันี� จะแสดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2558 

บริษทัไดท้ ํารายงานความย ั �งย ืนตามแนวทางการรายงานดา้นการพฒันาที�ย ั �งย ืนของ Global 
Reporting Initiative (GRI) รุ่นที� 3.1 (G3.1) ระดบั C โดยมีคณะกรรมการบริหารจดัการสู่ความย ั�งยืนทาํ
หน้าที�กาํหนดสาระสําคญั กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็นชอบประเด็นที�มีนยัสําคญัที�ส่งผลกระทบ
ต่อความย ั�งยืนดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็น
ระยะ ทั�งนี� เพื�อทาํให้มีการกาํหนดเนื�อหาอย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  รายงานความยั�งยนื 

 

3 

 

ระดับการแสดงข้อมูลตามดัชนีชี,วดั  (GRI Application level Criteria)  

 

*บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) จดัทาํรายงานความย ั�งยนืในระดบั C 
ขอบเขตของขอ้มูลและวิธีการที�ใช้ในการรายงานครั� งนี� เป็นแบบเดียวกบัที�ใช้ในการจดัทาํรายงาน

ความย ั�งยืนประจาํปี 2557  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองค์กรคือ บุคคลหรือกลุ่มคนที�สร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการ
ดาํเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งขององค์กร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านี� ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ 
พนกังาน สังคมและหน่วยงานรัฐ ที�มีความเชื�อมโยงเกี�ยวกบัการสร้างผลกระทบ และ/หรือไดร้ับผลกระทบ
จากองคก์ร  

ความรับผดิชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน    � บริหารงานอยา่งโปร่งใส 
�  ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมกบัการลงทุน 
�  สร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บับริษทั 

2. ลูกค้า     
นกัท่องเที�ยว นกัธุรกิจ ผูม้า
ประชุมสัมมนา  
ผูม้ารับบริการของโรงแรม 

 

� มาตรฐานการบริการ 
� ความพึงพอใจและความปลอดภยั 
� สินคา้และบริการคุม้ค่ากบัราคา 
� ไม่เอาเปรียบลูกคา้ 
� รักษาความลบัของลูกคา้ 
� ส่งเสริมการพฒันาดา้นการบริการและหลงัการบริการ 
� การใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัการบริการผา่นช่องทางที�หลากหลาย 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

� การใหบ้ริการอยา่งเตม็ที�โดยไม่ตอ้งรอใหมี้การร้องขอจาก
ลูกคา้ 

� รักษาความต่อเนื�องของธุรกิจและการใหบ้ริการในสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษ  

� หากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้จะรีบดาํเนินการโดยเร็วที�สุด 
3. พนักงาน    

ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 
� สวสัดิการและค่าตอบแทนที�ดี 
� ความมั�นคงและความเจริญเติบโตในหนา้ที�การงานของพนกังาน 
� โอกาสในการพฒันาและเข ้าฝึกอบรมเพื �อ เพิ �มท ักษะ

อยา่งเท่าเทียมกนั 
� พิจารณาพนกังานปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรกเมื�อมีตาํแหน่ง

งานที�สูงขึ�น 
� จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มที�ดีในที�ทาํงาน 

4. สังคม  
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
สถาบนัการศึกษา    

� การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื�อสังคม 
� เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการที�คาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม 
� การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
� การกาํจดัของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 
� การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์

5. หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานราชการผูก้าํหนดนโยบาย 

� สนบัสนุนและปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งครบถว้นและ
เคร่งครัด 

� เผยแพร่เอกลกัษณ์และวฒันธรรมที�ดีงาม 
� สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล 

บริษทัไดก้าํหนดให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านี� เป็นหนึ� งในองค์ประกอบที�ตอ้งคาํนึงถึงและให้ความสาํคญั
ในการดําเนินนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม การดําเนินงานของบริษทัจะเป็นไปอยา่งมีความ
รับผดิชอบ ซื�อสัตย ์โปร่งใส โดยใหค้วามสําคญักบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายควบคู่ไปกบัการมีบทบาทและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังานและผูบ้ริหารของ
บริษทั หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี�  คู่แข่งทางการคา้ สังคมและสิ�งแวดลอ้ม 
ภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง อย่างเหมาะสม ทั�งสิทธิที�ให้ไวโ้ดยกฎหมาย หรือภายใตข้อ้ตกลงที�ทาํ
ระหว่างกนั โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน ไว้
ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพื�อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และได้สื�อสาร
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เพื�อสร้างความมั�นใจว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม  

 
 



  รายงานความยั�งยนื 

 

5 

 

ประเด็นสําคัญและความเกี
ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

บริบทของธุรกิจ 

บริษัทและโรงแรมในเครือมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ�มจาํนวนโรงแรมที�รับบริหารทั�งในประเทศและต่างประเทศมาก
ขึ�น ในขณะเดียวกนั ยงัไดพ้ิจารณาเพิ�มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา เพื�อดาํรงมูลค่าของ
ธุรกิจในระยะยาวบนพื�นฐานการเผยแพร่วฒันธรรมความเป็นไทย และเพื�อขยายธุรกิจที�มีบทบาทต่อ
สังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยปัจจุบัน
ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถในการดาํเนินงาน ขณะเดียวกันโอกาสทาง
การศึกษาและสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจการโรงแรมในประเทศไทยยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียนนักศึกษาในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2558 จึงไดจ้ดัตั�งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมภายใตบ้ริษทั 
ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จาํกดั ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี และบริษทัมีนโยบายที�จะขยายโรงเรียนที�มี
ลกัษณะเช่นเดียวกนันี� ในภูมิภาคอื�นๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน  เนื�องจากเล็งเห็นว่าเป็นการ
ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตอบสนองความต้องการของเยาวชนในประเทศและระดับภูมิภาค และผลักดันการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาในสาขาวิชาชีพการโรงแรมของไทย ทั� งยงัเป็นการช่วยเพิ�มบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ

ความสําคัญต่อดุสิต 

คว
าม

สํา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส่
วน

เสี
ย 

 
สํา

คัญ
มา

ก 

สําคัญ สําคัญมาก 
� ทาํใหลู้กคา้พึงพอใจและรู้สึกปลอดภยั

เมื�อเขา้มารับบริการ และรู้สึกคุม้ค่า 
� ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมกบั        

ยอดกาํไรสุทธิ 
� การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน                    

อยา่งถูกตอ้ง 
� การประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ

ก่อนและหลงัการขายอยา่งรับผดิชอบ 

� มาตรฐานของสินคา้และการบริการ  
� การใหบ้ริการอยา่งเตม็ที�โดยไม่ตอ้งรอ

การร้องขอจากลูกคา้ 
� การเป็นบริษทัธรรมาภิบาล 
� การสรรหาผลิตภณัฑแ์ละบริการที�รักษา    

สิ�งแวดลอ้ม 
 

สํา
คัญ

 

� การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็น
พลเมืองที�ดีในการกาํกบัดูแลกิจการ  
ต่อสังคมและในชุมชนใกลเ้คียง 

� การป้องกนัอุบติัเหตุและภยัพิบติั         
ที�อาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต 

� การตอบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

� การดูแลพนกังาน และการให้ความมั�นคง
และความเจริญเติบโตในหนา้ที�การงาน 

� การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
� การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ 
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ในธุรกิจการโรงแรมโดยตรงออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ� งจะช่วยให้บริษ ัทมีโอกาสสรรหาบุคลากรที�มี
ความรู้โดยตรงในสาขาวิชาชีพการโรงแรมมากขึ� น ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจการโรงแรม
โดยรวมในอนาคต นอกจากนี�  เพื�อให้การบริหารงานของบริษัทดาํเนินไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
จึงมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทาํหน้าที�พิจารณาและจดัการในเรื� องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ยิ�งไปกว่านั�นเพื�อให้เกิดความย ั�งยืนทางสังคม บริษทัไดด้าํเนินการพฒันาศกัยภาพพนกังานเพื�อให้มีโอกาส
เติบโตในหน้าที�การงานและมีความมั�นคงในอาชีพอนัจะนาํไปสู่ความมั�นคงของครอบครัวรวมถึงสังคม 
ตลอดไปถึงการให้ความสาํคญักบัชุมชนที�อยู่โดยรอบของโรงแรม การให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐและ
ช่วยเหลือสังคมเมื �อมีโอกาส การให้ความรู้เ รื�องสิ�งแวดลอ้มกบัพนกังาน ลูกคา้  และผูม้ ีส่วนไดเ้สีย  
การเลือกใช้อุปกรณ์เครื�องใช้ในโรงแรมที�เป็นมิตรกบัสิ� งแวดล้อม และการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าทุก
กระบวนการ เพื�อให้อนุชนรุ่นหลงัไดมี้ทรัพยากรที�อุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป 

 

ความยั
งยืนทางเศรษฐกิจ 

เพื�อบรรลุตามเป้าหมายของบริษทั ในการประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงสังคมโดยรวม 
และดาํรงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว บนพื�นฐานของการเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกบัการขยายไปสู่
ธุรก ิจ ที �ม ีบ ท บ า ท ต ่อ ส ัง ค ม ใ น บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร ส ร ้า ง ค ุณ ค ่า ร่ ว ม  (CSV) ม า ก ยิ �ง ขึ� น  ใ น ปี  2557 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติดาํเนินการโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี เนื�องจากเป็นกิจการที�
จะเผยแพร่ความรู้ พฒันามาตรฐานธุรกิจและการบริการดา้นการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึงเพิ�มโอกาส
ทางการศึกษาให้ก ับนักเรียนนักศึกษา ทั� งในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน การขยายกิจการ
ด้านการศึกษาเป็นการสร้างความย ั�งยืนทางเศรษฐกิจทั�งต่อธุรกิจของบริษทัและต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและเป็นการตอบสนองความตอ้งการของสังคมโดยรวม 

 

การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ  

บริษทัถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจา้งขั�นตํ�าซึ� งกาํหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื�นที�ตั�งของโรงแรมเป็น
แนวทางค่าจา้งสาํหรับพนกังานแรกเขา้ทั�งเพศชายและหญิง ซึ� งในทางปฏิบติั ค่าจา้งของพนกังานแรกเขา้จะสูง
กวา่เกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับเดียวกันในท้องถิ�นเดียวกัน และเพศ
ไม่ได้มีผลต่อการกาํหนดเกณฑ์ค่าจา้งแต่อย่างใด 

บริษทัมีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการ ดังนั� น พนักงาน
ทุกเพศ ทุกระดบั จะไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี�  ยงัไดก้าํหนด
โครงสร้างเงินเดือนและสวสัดิการอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั   

บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังาน อาทิ ค่าครองชีพ โบนสัประจาํปี อาหารและขนม
หวานรวมถึงเครื�องดื�ม 2 มื�อต่อวนั วนัหยุดพกัร้อน วนัลาป่วย เงินกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ประกนัชีวิต 
แบบกลุ่มและสวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบประกนัสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
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และรัฐบาลทุกแห่งประกนัการเดินทางกรณีที�ตอ้งเดินทางเพื�อปฏิบติัหนา้ที� เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความ
เสียใจเมื�อบิดามารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีได้รับผลกระทบจากภยัภิบติั 
สวสัดิการค่าห้องพกัโรงแรมในเครือในราคาพนักงานและสามารถให้เครือญาติเข ้า พ ัก ใ นรา ค า พิเศ ษ สิทธิ
ลดหยอ่นค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจดังานแต่งงานของพนกังาน
หรือบุตรที�โรงแรมในเครือ สวสัดิการการกูเ้งินอตัราดอกเบี�ยพิเศษกบัธนาคารที�เขา้ร่วม และเงินค่าชดเชย
เกษียณอายุ เป็นตน้ 

นอก จา ก นี�  ย งั มีก า รตรวจสุข ภา พ ป ระ จํา ปี  ตา ม ก ลุ ่ม อา ย ุ เพ ศ  โดย จดัใ ห ้ม ีบ ุค ล า ก ร จ า ก
โรงพยาบาล มาให้บริการตามสถานที�ที�จดัไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจดัแพทยม์าให้คาํแนะนาํเมื�อ
พนักงานมีขอ้สงสัยหรือขอ้สอบถามเรื�องสุขภาพ 

 

ความยั
งยนืทางสิ
งแวดล้อม 

ความย ั�งยืนทางสิ� งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสําค ัญของการบริหารจ ัดการโรงแรมในกลุ่มดุ สิต 

โรงแรมภายใต้การบริหารทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพฒันาด้านสิ� งแวดล้อมและสังคมที�ย ั�งยืน

จากเอิร์ธเช็ค โดยบริษทัและโรงแรมในกลุ่มให้คาํมั�นสัญญาที�มีสาระสําคญัว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อม

และสังคมอย่างต่อเนื�องโดยใช้เครื� องมือวดัที�ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการอนุรักษ์

และการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรนํ� า การอนุรักษ์และการจดัการสภาพแวดลอ้ม 

การจดัการด้านสังคมและวฒันธรรม การวางแผนและการจดัการการใช้พื�นที� การป้องกนัคุณภาพอากาศ

และการควบคุมเสียง การจัดการนํ� าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บวตัถุที�มีพิษต่อสิ� งแวดล้อม 

ทั�งนี� บริษทัไดด้าํเนินการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มให้ตรงตามมาตรฐานที�เอิร์ธเช็คกาํหนด และไดป้ฏิบติัตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม และจะพยายามอย่างที�สุดเพื�อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

บริษทัได ้แต่งตั�งผู อ้ ํานวยการด ้านเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื �อให้ผูป้ระสานงานเอิร์ธ เช็ค  และ 

ทุกโรงแรมมีคณะทาํงานทีมสีเขียว ทาํหน้าที�ติดตามการทาํงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม ประเมินความเสี�ยง บนัทึก

และติดตามผลกระทบรวมทั�งกาํหนดมาตรการเพื�อการพฒันาสภาพแวดลอ้มและสังคมอย่างย ั�งยืน รวมทั�ง

พิจารณาจา้งพนกังานและผูรั้บเหมาที�มีภูมิลาํเนาในทอ้งถิ�น จดัซื�อและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการจากชุมชน

ทอ้งถิ�นที�คาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้มเป็นหลกั นอกจากนี� ไดก้ระตุน้ให้พนกังานนาํเสนอต่อแขกที�มาพกั ผูส่้งสินคา้

และบริการ ผูร้ับเหมาและตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ ถึงพนัธสัญญาที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาสิ�งแวดลอ้มและ

สังคมที�ย ั�งยืน รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใตกิ้จกรรมเอิร์ธเช็คอีกดว้ย  

นอกจากนี�  บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในเรื�องการคดัเลือกวสัดุเครื�องใช้ในโรงแรมและห้องพกัที�เป็น

มิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม อาหารที�สดสะอาด  ผ่านการคดักรองคุณภาพจากแผนกจดัซื�อ เพื�อให้ลูกคา้มั�นใจใน

คุณภาพ ทุกครั� งเมื�อมาใช้บริการ 
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พลงังานไฟฟ้า   

เพื�อเป็นการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าที�มีประสิทธิภาพและย ั�งยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการที�

ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงไดเ้ริ�มดาํเนินการเปลี�ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยดัไฟฟ้าและ

รักษาสิ�งแวดลอ้มแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี 

นับแต่ปี 2555 นอกจากนี� ยงัได้ติดตั� งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั�งระบบตรวจจบัเมื�อเปิดประตูและตั�งเวลา

อตัโนมติั วางระบบเครื�องทาํนํ� าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที�เพิ�มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและ

เปลี�ยนพลงังานความร้อนมาใช้สําหรับเครื�องปัZมความร้อน มีระบบโซลาร์เซลล์สําหรับทาํนํ� าร้อน เครื�องทาํ 

ความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนนํ�ามนัเชื�อเพลิงดีเซลสาํหรับทาํนํ�าร้อน เปลี�ยนมอเตอร์และระบบควบคุม

หรือเปลี�ยนอุปกรณ์ตวัใหม่ สําหรับการซักอบรีด ครัวทาํอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงาน

เพื�อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและสามารถนาํมาปฎิบติัได ้

นอกจากนี� ยงัมีการรณรงคใ์ห้พนกังานร่วมกนัลดการใชพ้ลงังานดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บนัไดแทนลิฟต์  

ปิดเครื�องคอมพิวเตอร์ขณะพกัเที�ยง หรือขณะไม่ใชง้าน ใชแ้สงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั�งเวลาปิดเปิดเครื�อง

ทาํความเยน็อตัโนมตัิ  รวมทั�งเชิญชวนให้ลูกคา้และพนกังานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour) ซึ� ง

จดัเป็นประจาํทุกปี ในปี 2558 ค่าเฉลี�ยการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อแขก 1 คน จาํนวน 206.10 ลา้นจูน ลดลงร้อยละ 

7.9 จากปี 2557 

นํ,า    

เนื�องจากธุรกิจโรงแรมมีความจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรนํ� าเป็นจาํนวนมาก ดงันั�นการใชน้ํ� าอยา่งมีประสิทธิภาพ

และไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช้วิธีบริหารจดัการนํ� าเป็นอย่างดี ทุกโรงแรม

มีมาตรการจดัการลดการใชน้ํ� าอยา่งเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ ตรวจสอบความเสื�อมโทรมของท่อประปา มาตรวดันํ� า และ

ดาํเนินการเปลี�ยนท่อที�ชาํรุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภณัฑ์ ก๊อกนํ� า และฝักบวัชาํระแบบประหยดันํ� า  

ใช้เกลือคลอรีนสําหรับสระว่ายนํ� า และอบรมให้ความรู้พนกังานเพื�อความเขา้ใจถึงหลกัการในการใช้นํ� า

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั� งนี� โรงแรมในกลุ่มมีเป้าหมายการใช้นํ� าอย่างมีประสิทธิภาพเพื�อลดปริมาณการใช้

ทรัพยากรนํ� าในทุกกิจกรรมอยา่งต่อเนื�อง ในปี 2558 ค่าเฉลี�ยการใชน้ํ� าต่อแขก 1 คน จาํนวน 750.54  ลิตร ลดลง

ร้อยละ 17.7 จากปี 2557 
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การกาํจัดของเสียแบบฝังกลบ   

เพื�อให้การจดัการลดจาํนวนขยะ และการกาํจดัของเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการทีมสีเขียวจึงได้รณรงค์โครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทั�ง

ส่วนกลางรณรงค์และให้ความรู้แก่พนกังาน เช่น การใช้กระดาษโดยใช้ทั�ง 2 หน้า การจดัเก็บเอกสารในแผ่นบนัทึก

ความจาํแทนการบนัทึกบนแผ่นกระดาษ การใช้ภาชนะ จาน ชาม ถ้วย ที�ทาํจากวสัดุคงทน การแยกขยะ

เป็นหมวดหมู่ ทุกโรงแรมมีวิธีการจดัการกาํจดัของเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและแยกขยะออกเป็น 2 

ประเภท คือ ขยะที�สามารถนาํไปใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น กระดาษที�ใช้แลว้ แกว้ 

อลูมิเนียม ขวดพลาสติก จะรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ และส่งไปเขา้กระบวนการทาํลายและผลิตใหม่ เศษอาหาร ผกั 

ผลไมน้าํไปหมกัทาํปุ๋ยอินทรีย ์และขยะที�ตอ้งส่งไปฝังกลบ เช่น แบตเตอรี�  เพื�อให้มีการกาํจดัอย่างถูกวิธีไม่

เป็นอนัตรายต่อผูอื้�น ในปี 2558 ค่าเฉลี�ยการนาํของเสียไปฝังกลบต่อแขก 1 คนเป็นจาํนวน 3.86 ลิตร เพิ�มขึ�น

ร้อยละ 34 จากปี 2557 เนื�องจากมีงานจดัเลี�ยงในโรงแรมเพิ�มขึ�น 
 

สรุปผลการปฏิบัติการด้านสิ
งแวดล้อมปี 2558 

กระบวนการใชปี้ 2558 เปรียบเทียบปี 2557 จาํนวนเปอร์เซ็นต ์: จาํนวนแขกที�มาใชบ้ริการ  

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า                                                     7.9 % 

ดา้นการใชน้ํ�า                                                                                           17.7 %                                    

ดา้นการนาํของเสียไปฝังกลบ                                                 34.0 %   

 

 

 

 

จาํนวน ต่อ การบริการแขก 1 คน 2556 2557 2558 เป้าหมายของแต่ละปี 

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (ลา้นจูน) 193.42 223.75 206.10 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                   -6.0% +15.7% -7.9% 

ดา้นการใชน้ํ�า  (ลิตร) 690.22 911.68 750.54 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                      -1.5% +32.0% -17.7% 

ดา้นการนาํของเสียไปฝังกลบ (ลิตร) 2.87 2.88 3.86 
ลดลง 10% 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                 -1.8% +0.3% +34% 
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ในปี 2558 บริษทัและโรงแรมในเครือไดด้าํเนินการดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เป็นรูปธรรม โดยดาํเนินการดงันี�  
1.   ติดตั�งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื�อประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัดาํเนินการเสร็จสิ�นมากกวา่

ร้อยละ 75 ของโรงแรมในเครือทั�งหมด 
2. ติดตั�งอุปกรณ์การประหยดันํ� า ณ ปัจจุบนัดาํเนินการเสร็จสิ�นมากกว่าร้อยละ 60 ของโรงแรม 

ในเครือทั�งหมด 
3. ตรวจเช็คบาํรุงรักษาและติดตั�งเครื�องทาํนํ�าร้อนมากกวา่ร้อยละ 90 ของโรงแรมในเครือทั�งหมด 
4. มีการทาํใหสิ้�งของเหลือใชน้าํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก (Recycling) ร้อยละ 90 ของแต่ละโรงแรม 
5. แผนกแม่บ้านตั� งอุณหภูมิห้องที�  26 องศาเมื�อไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพกัและประหยดันํ� า

หรือใช้ผา้ม่านที�ลดการถ่ายเทความร้อนไดง่้าย 
6. ในการซกั รีด เนน้การประหยดัการใชน้ํ� า และลดการใชส้ารเคมีและใชร้ะบบอบโอโซนทดแทน 

รวมทั�งการนาํนํ�าซกัลา้งผา่นการบาํบดัและนาํกลบัมาใชใ้หม่ เช่น นาํมารดตน้ไม ้เป็นตน้ 
7. เปลี�ยนเครื�องทาํนํ� าเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซึ� งเชื�อมกบัระบบหมุนเวียนความเย็นภายใน

อาคาร 
8. ติดตั�งอุปกรณ์เกี�ยวกบัการควบคุมระบบพลงังานไฟฟ้าและเปลี�ยนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพ การทาํงานที�ดีกว่าและประหยดัพลังงาน ณ ปัจจุบนัดาํเนินการเสร็จสิ�น
มากกว่าร้อยละ 68 ของโรงแรมในเครือทั�งหมด 

9. เลือกใช้ผลิตภัณท์อนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ� งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อ
สิ�งแวดลอ้มที�ย ั�งยืน สําหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซกัรีด โดยพฒันาระบบ
และใชผ้ลิตภณัทซ์กัลา้งสาํหรับนํ�าเยน็ในการซกัเครื�องแทนนํ�าร้อนเพื�อประหยดัพลงังาน 

10. เปลี�ยนระบบฆ่าเชื�อในสระวา่ยนํ� าดว้ยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื�อลดการใชส้ารเคมี ปัจจุบนั
ดาํเนินการเสร็จสิ�นมากกวา่ร้อยละ 80 ของโรงแรมในเครือทั�งหมด 
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รายงานด้านสิ�งแวดล้อม 

ที
 ตัวชี,วดัการดาํเนินงาน การกาํหนดแนวปฏิบัติ เป้าหมาย การปฏิบัติ 

1 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
(EN5) 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า > ลดการใช้พลงังานงานไฟฟ้าในทุกประเภท
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา  5 ปี  
นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดไดถึ้งร้อยละ 8  

> ติดตั� งระบบควบคุมแสงไฟฟ้า
รวมทั� งระบบตรวจจับเมื� อเปิด
ประตูและตั�งเวลาอตัโนมติั 

   > ดาํเนินการเปลี�ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นแบบ 
LED ร้อยละ 100  ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 
2555 

> เปลี�ยนและติดตั� งหลอดไฟฟ้า 
ปั� ม ทํา ความร้อนสําหรับนํ� าร้อน 
ระบบโซล่าร์เซลลส์าํหรับทาํนํ� าร้อน 
เครื�องทาํความร้อนใชก๊้าซแอลพีจี 
แทนนํ� ามนัเชื�อเพลิงดีเซลสําหรับ
ทาํนํ�าร้อน 

    > เ ป ลี� ย น ม อ เ ต อ ร์ แ ล ะ ร ะ บ บ
ควบคุมหรือเปลี�ยนอุปกรณ์ตัว
ใหม่ สําหรับการซักอบรีด ครัว
ทาํอาหารและลิฟท ์

    > อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื�อความเขา้ใจถึงหลักการในการ
ลดการใช้พลังง า นไฟฟ้ า แ ล ะ
สามารถนาํมาปฎิบติัได ้

2 ปริมาณการใชพ้ลงังานนํ�า (EN8) ลดการใชพ้ลงังานนํ�า >  ลดการใชพ้ลงังานงานนํ�าในทุกกิจกรรม การใช้
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา  5 ปี  
นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดไดถึ้งปีละร้อยละ 8 

> ตรวจสอบความเสื�อมโทรมของ
ท่ อ ป ร ะ ป า  ม า ต ร วัด นํ� า  แ ล ะ
ดาํเนินการเปลี�ยนท่อที�ชาํรุดหรือ
แตกหกั 

    > เลือกใชโ้ถสุขภณัฑ ์ก๊อกนํ�า และ
ฝักบวัชาํระแบบประหยดันํ�า 

    > ใชเ้กลือคลอรีนสาํหรับสระวา่ยนํ�า 

    

 
 

> อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื�อความเขา้ใจถึงหลกัการในการ
ลดการใชพ้ลงังานนํ� าและสามารถ
นาํมาปฎิบติัได ้
> เ ลื อ ก ใ ช้ ผ ลิ ต ภัณ ท์ อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน ตามมาตรฐาน ECOLAB 
เพื�อสิ�งแวดลอ้ม  

3 การนาํขยะไปฝังกลบ (EN22) ลดปริมาณขยะไปพื�นที�ฝังกลบ > การจัดการกบัขยะอย่างมีประสิทธิภาพและลด
ปริมาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรม
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 และแต่ละปี
ลดไดร้้อยละ 10 

> จัดโปรแกรมรณรงค์ Reduce, 
Reuse and Recycle 

> จดัพื�นที�แยกประเภทของขยะ 

    > นํา ข ย ะ ป ร ะ เ ภ ท เ ปี ย ก  เ ช ่น        
เศษอาหาร ผกั ผลไม้นําไปหมัก  
ทาํปุ๋ยอินทรีย ์

    > การจดัการการขนยา้ยขยะเพื�อไป
พื�นที�ฝังกลบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    > ใชภ้าชนะและบรรจุภณัฑที์�เป็น
มิตรต่อสิ�งแวดล้อมและสามารถ
ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย เช่น 
ถุงพลาสติกทาํจากแป้งขา้วโพด 

    > อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื�อความเขา้ใจถึงหลกัการในการ
ลดปริมาณขยะและสามารถนาํมา
ปฏิบติัได ้
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ความยั
งยนืทางสังคม 

ด ้วยปณิธานของท่านผูห้ญิงชน ัตถ ์ ปิยะอุย  ผู ก้ ่อตั�งดุสิตธานี และว ิทยาลยัดุสิตธานี ที �เห็น
ความสําคญัของการพฒันาสังคมที�ย ั�งยืนดว้ยการศึกษา ทาํให้ ณ วนันี� บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) เป็น
เพียงบริษทัเดียวที�บริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษาควบคู่กนัและสร้างบุคลากรที�มีคุณภาพเขา้สู่สาย
อาชีพการโรงแรมและการบริการดว้ยความภูมิใจ นอกจากนี�บริษทัยงัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาทั�วไปเขา้มา
ฝึกงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิตเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการเรียนรู้อีกดว้ย  

พนักงานเป็นทรัพยากรสําคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ั�งยืนของสังคม ดงันั�นพนักงานทุก
คนจึงไดร้ับการพฒันาเพื �อเตรียมพร้อมสําหรับการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดร้ับ 
การพฒันาทักษะการทาํงาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี� บริษัทได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee 
Program เพื�อพฒันาศกัยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเลื�อนตาํแหน่งที�สูงขึ�น หรือเขา้ทาํงานในโรงแรมในเครือทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือแมแ้ต่บณัฑิตจบใหม่ที�สนใจงานดา้นโรงแรม โดยจดัโครงการ Management Trainee 
Program เพื�อเปิดโอกาสให้ผูที้�เพิ�งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเขา้รับการ
ฝึกงานโดยจะไดรั้บการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลกัของบริษทั เพื�อเรียนรู้ถึงการปฏิบติังานในบริษทัแบบ
องคร์วม และสามารถเขา้ทาํงานกบับริษทัและโรงแรมในเครือในฝ่ายที�มีความถนดัและสนใจ  

การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหนึ� งที�สาํคญั ซึ� งบริษทัได้จดักิจกรรมและปฏิบติัต่อเนื�อง
เป็นประจาํทุกปี อาทิ  

- การจดัใหพ้นกังานบริจาคโลหิตและมอบใหก้บัสภากาชาดไทย 
- การจดักิจกรรมใหก้บัเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม 
- การรณรงคเ์รื�องความสะอาดและทาํความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม 

- การรณรงคอ์นุรักษพ์ลงังานโลก 
 

การพฒันาบุคลากร   
บริษทัเล็งเห็นว่าพนกังานคือทรัพยากรที�สําคญัขององค์กร การพฒันาศกัยภาพพนกังานถือเป็น

นโยบายสําคญั โดยบริษทัไดอ้นุมตัิงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั�งปีของแต่ละ
โรงแรม เพื�อใช้ในการฝึกอบรมพนกังานโรงแรมทุกคน และกาํหนดให้แต่ละบุคคลตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม
โดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือหลกัสูตรภาคบงัคบัตามตาํแหน่งที�บริษทักาํหนดขึ�น และตามสายอาชีพซึ� งพนกังาน
สามารถออกไปฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมเพื�อพฒันาตนเอง โดยการฝึกอบรมถือเป็นหนึ� งในตวัชี� วดั 
(KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเเต่ละคนซึ� งจะ
มีการประเมินในไตรมาสที� 4 ของทุกปี 

สําหรับพนักงานแรกเขา้ทุกคน จะได้รับการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ ซึ� งแบ่งเป็น 3 หลักสูตรคือ 
หลกัสูตรแรกเขา้ ทาํงานครบ 60 วนั และ 365 วนั ตามลาํดบั โดยมีวตัถุประสงค์ให้พนกังานใหม่ไดรั้บทราบ
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ระเบียบปฏิบติัในการทาํงาน ขอ้ปฏิบติั นโยบายขององคก์ร รวมทั�งความรู้เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์และสถานที�ตั�ง
ของแต่ละโรงแรม เพื�อเตรียมความพร้อมที�จะเขา้ร่วมงานกบัผูอื้�น 

แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ 

Type Grade 1-2 Grade 3 Grade 4-5 

Compulsory 

Training 

• New Staff Orientation 

• Dusit Guest Experience 

Module1 

• Performance Appraisal  

• Behavior-based interview 

• Professional Trainer 

• Handing Grievance 

• Maintain Discipline 

• Dusit Guest Experience 

M. 1 & 2 

• Frontline Leadership 

(Some modules) 

• Behavior-based 

interview 

• Operational Trainer 

• Handling Grievance  

• Maintain Discipline  

 

• New Staff Orientation  

• Product Knowledge  

• Position Skill (SOPs)  

• Dusit Guest Experience 

M.1 & M.2  

• Frontline Leadership 

(For Grade 4)  

• Operational Trainer  

(For Grade4) 

Career Training • Management courses 

Related to individual 

development plan 

 

• Management Courses 

Related to individual 

development plan 

• Competency 

Development (Related 

to position skills, 

language, and 

computers) 

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 

• Presentation Skill  

• Training topics based on 

business and functional 

needs 

• Training topics based on 

business and functional 

needs 

• Other languages 

required  

• Up Selling Trainings 

Corrective 

Training 

• Handling Complaint • Handling Complaint • Handling Complaint 

 

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

  ตามกฎกระทรวงที�กาํหนดให้โรงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั
ในที�ทาํงานและสถานประกอบการ ดังนั�นทุกโรงแรมในเครือดุสิตได้จดัให้พนักงานที�เกี�ยวข้องไดร้ับการ
ฝึกอบรม 3 หวัขอ้อยา่งครบถว้น ดงันี�   

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรับหวัหนา้งาน 
2. หลกัสูตรเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรับผูบ้ริหาร 
3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรับคณะกรรมการ  

ทั�งนี�  ทุกโรงแรมไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน ทาํหนา้ที�สํารวจความปลอดภยั 
การจดัทาํขอ้บงัคบั คู ่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน การวางระบบการรายงานสภาพ  
การทาํงานที�ไม่ปลอดภยั การประเมินผลการดาํเนินงานด้านความปลอดภยัในการทาํงาน และการประชุม
การติดตามงาน เป็นตน้  
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สัดส่วนพนักงานทั,งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภัยในการทาํงาน ปี 2558 มีดังนี, 

 ชื
อโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลี
ย (%) 
1 ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 13 615 2.11 
2 ดุสิตธานี พทัยา 11 499 2.20 
3 ดุสิตธานี หวัหิน 7 376 1.86 
4 ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 7 368 1.90 
5 ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 10 133 7.52 
6 ดุสิตปริZนเซส ศรีนครินทร์ 7 188 3.72 
7 ดุสิตปริZนเซส โคราช 7 148 4.73 
8 ดุสิตปริZนเซส เชียงใหม่ 7 138 5.07 

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการทาํงาน 

เพื�อให้พนกังานทาํงานอย่างปลอดภยั และลดการสูญเสียที�อาจเกิดขึ�น พนกังานจะไดรั้บการอบรม
เรื�องการทาํงานอย่างปลอดภยัอย่างสมํ�าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงานไดม้ีการเก็บขอ้มูล
สวสัดิภาพของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการทาํงาน วนัทาํงานที�สูญเสีย และ
การขาดงาน ไดด้งันี�   

 

หมายเหตุ: 1. การบาดเจ็บจากการทาํงาน เป็นกรณีที�พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทาํงานและต้องหยุด
งานอย่างน้อย 1 วันขึ&นไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล  

 2. วันทาํงานที�สูญเสีย คือ จาํนวนวันที� เสียไปเนื�องจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการทาํงาน 
โดยจะเริ� มนับตั&งแต่หยุดงานในวันถัดไป 

 3. การขาดงาน คือ จาํนวนวันที�พนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ทั&งที�สืบเนื�องจากการทาํงาน
และนอกการทาํงาน แต่ไม่รวมถึงวันหยดุตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ  

ที� ผลการดาํเนินงานดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ปี 

2557 2558 

1 จาํนวนกรณีการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน (กรณี) 0 0 

2 จาํนวนกรณีการบาดเจบ็จากการทาํงาน (กรณี) 32 22 

3 จาํนวนพนกังานเสียชีวติจากการทาํงาน (คน) 0 0 

4 อตัราการบาดเจบ็จากการทาํงาน ( injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชั�วโมง) 1.09 0.73 

5 อตัราวนัทาํงานที�สูญเสีย (Lost Day Rate) (วนัต่อ200,000 ชั�วโมง) 8.85 8.95 

6 อตัราการขาดงาน(Absent Rate) (วนัต่อจาํนวนวนัทาํงานของพนกังานทั�งหมด) 0.24 0.02 

7 จาํนวนพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม (คน) 2,535 2,465 
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คอร์รัปชั
นและสิทธิมนุษยชน   

บริษทัและโรงแรมในเครือสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานทุกคนไดม้ีความรู้เกี�ยวกบัสิทธิ
มนุษยชนขั�นพื�นฐานและการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น โดยไดก้าํหนดให้พนกังานทุกคนตอ้งผา่นการฝึกอบรม
เรื�องสิทธิมนุษยชนและการต่อตา้นการคอร์รัปชั �น ผูบ้ ริหารและพนกังาน ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมที�แตกต่างกนัในแต่ละประเทศและเชื�อชาติที�ดุสิตเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง 
เคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัดตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน รวมทั�งไม่
สนบัสนุนกิจการที�ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2558 พนกังานทุกคนของโรงแรมในเครือไดผ้า่น
การอบรมหลกัสูตรต่อตา้นการคอร์รัปชั�นและสิทธิมนุษยชนซึ� งมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั�วโมง บรรลุตาม
เป้าหมายที�ตั�งไวใ้นปีที�แลว้  
 

การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า 

TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence Hall of Fame: ในโอกาสครบรอบปีที� 5 ของเวบ็ไซต ์TripAdvisor  
เว็บไซต์ดงักล่าวได้มีการจดัตั�งรางวลัแห่งเกียรติยศ TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence Hall of Fame  
เพื�อมอบรางวลัยอดเยี�ยมแห่งปี 2558 ให้ธุรกิจที�มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เป็นการประกาศเกียรติภูมิและ 
ยกย่องเชิดชูผูที้�ไดรั้บรางวลัยอดเยี�ยมต่อเนื�องกนัถึง 5 ปี โดยโรงแรมดุสิตปริZนเซส ศรีนครินทร์ ไดรั้บเกียรติ 
รับมอบรางวลัดงักล่าว และถือเป็นรางวลัที�ยืนยนัวา่โรงแรมในเครือดุสิตมีการให้บริการที�ดีเลิศมาอยา่งต่อเนื�อง 
และไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลมาโดยตลอด 
 

TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence: เวบ็ไซต ์TripAdvisor ซึ� งเป็นเวบ็ไซตท์่องเที�ยวรายใหญ่ที�สุดของ
โลกไดป้ระกาศรางวลัโรงแรมยอดเยี�ยมแห่งปี 2558 (TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence) โดยรางวลันี�
คดัเลือกจากสายธุรกิจที�มีความเป็นเลิศในการให้บริการที�พกัแรมพร้อมห้องอาหารชั�นยอดที�ไดรั้บผลคะแนนดี
เยี�ยมในดา้นต่างๆ จากนกัเดินทางทั�วโลก และคะแนนที�ไดรั้บจะตอ้งไม่ตํ�ากวา่ระดบั 4 ดาวจากทั�งหมด 5 ดาว 
ทั�งนี�  โรงแรมในเครือดุสิตธานีจาํนวน 11 โรงแรม ไดรั้บเกียรติรับมอบรางวลัดงักล่าว ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี กระบี� บีช รีสอร์ท โรงแรม 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท โรงแรมดุสิตปริZนเซส เชียงใหม่  
โรงแรมดุสิตปริZนเซส โคราช โรงแรมดุสิตปริZนเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมปทุมวนั ปริZนเซส 
 

World Luxury Hotels Award: รางวลัระดบัโลกที�มอบให้กบัโรงแรมที�มีความป็นเลิศในประเภทต่างๆ โดย
โรงแรมที�ไดร้างวลัจะตอ้งไดรั้บการคดัเลือกมาจากกลุ่มโรงแรมชั�นนาํในหลากหลายประเภท ที�มีมาตรฐานการ
ให้บริการที�ยอดเยี�ยมรวมถึงสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ครบครัน และยงัเป็นการแสดงความยินดีกบัโรงแรมที�
ได้รับรางวลัว่าเป็นโรมแรมที�ได้รับการยอมรับระดับแนวหน้า ที�ได้ส่งมอบและเพิ�มมาตรฐานการบริการ 
อย่างเหนือชั�นในสายธุรกิจให้กับผูเ้ข้าพกั การประกาศรางวลัในปี 2558 นี� ได้จดัเมื�อวนัที� 24 ตุลาคม 2558  
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ณ โรงแรมฮาร์เบอร์แกรนด์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีโรงแรมในเครือดุสิต
ไดรั้บรางวลัดงัต่อไปนี�  
  

•  Luxury Diplomatic Hotel2015 - โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 

•  Luxury Romantic Hotel2015 - โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี 

•  Luxury Business Hotel2015 - โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี 

•  Luxury Boutique Hotel2015 - โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี 
 

ดว้ยปรัชญาการให้บริการของดุสิตธานีที�ไดป้ฏิบติัต่อลูกคา้ทุกท่านดว้ยความอ่อนน้อมจริงใจ สมํ�าเสมอ ทาํให้
โรงแรมในเครือดุสิตธานีซึ� งเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารดว้ยคนไทยไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล นบัเป็น
ความภาคภูมิใจของคณะผูบ้ริหารและพนักงานดุสิตธานีทุกคน และจะร่วมกนัสร้างความแข็งแกร่งและนํา 
ดุสิตธานีใหย้นือยูใ่นระดบัโรงแรมชั�นนาํของโลกต่อไป 
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ตัวบ่งชี,การดําเนินงาน 

ตัวชี,วดั รายละเอยีด หน้า 

เศรษฐกจิ 

EC5 ระดบัมาตรฐานค่าจา้งโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานค่าจา้งขั�นตํ�าและค่าจา้งในทอ้งถิ�น
ที�ปฏิบติังาน 

6-7 

สิ
งแวดล้อม 

EN22 นํ�าหนกัรวมของของเสียแบ่งตามประเภทและวธีิการกาํจดั 9-12 

EN5 การประหยดัพลงังานเนื�องจากการอนุรักษแ์ละการปรับปรุงที�มีประสิทธิภาพ 8-12 

EN8 การใชน้ํ�าตามแหล่งกาํเนิดนํ�า 8-12 

สังคม 

SO3 อตัราส่วนพนกังานที�ไดรั้บการฝึกอบรมเรื�องนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและขอ้ปฏิบติั 16 

การปฏิบัติงานและการทาํงานที
ดี 

LA6 อตัราส่วนร้อยละของลูกจา้งทั�งหมดเป็นตวัแทนในการจดัการสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน
ร่วมกนัและความปลอดภยั คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้คาํแนะนาํดา้นอาชีวอนามยั
และโปรแกรมดา้นความปลอดภยั และการฝึกอบรมพนกังานที�เกี�ยวขอ้งในเรื�องการรักษา
ความปลอดภยั 

 

15 

LA7 อตัราการบาดเจ็บ โรคที�เกี�ยวกบัการทาํงาน พนกังานสูญเสียวนัลา เนื�องจากการเจ็บป่วย
เกี�ยวกบัการปฏิบติังาน การขาดงาน และจาํนวนอุบติัเหตุที�เกิดขึ�นเนื�องจากการทาํงาน
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

15 

LA10 การฝึกอบรม ชั�วโมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดบัของพนกังาน 13-14 

สิทธิมนุษยชน 

HR8 อตัราส่วนร้อยละของเจา้หน้าที�รักษาความปลอดภยัที�ไดรั้บการอบรมตามนโยบายของ
องคก์รหรือวิธีการเกี�ยวกบัแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเรื�องของการปฏิบติัการรักษา
ความปลอดภยั 

14-15 

ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 

PR5 การปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้รวมถึงผลของการสํารวจการวดั
ความพึงพอใจของลูกคา้ 

16-17 

 
 


