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ขอบเขตเนือ, หาของข้ อมูล
รายงานฉบับนี ครอบคลุ มนโยบาย และแนวทางการดําเนิ นงานเพื อความยังยืนของบริ ษทั ดุ สิตธานี
จํา กัด (มหาชน) และโรงแรมในเครื อ 12 แห่ ง ได้แก่ โรงแรมดุ สิ ตธานี กรุ ง เทพฯ ดุ สิตธานี ดูไ บ ดุ สิ ตธานี
หัว หิ น ดุ สิ ต ธานี ลากูน ่ า ภูเ ก็ต ดุ สิ ต ธานี พัท ยา ดุ สิ ต ปริ [ น เซส โคราช ดุ สิ ต ปริ [ น เซส ศรี น คริ น ทร์
ดุ สิตปริ[ นเซส เชี ยงใหม่ ดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่ ดุ สิตธานี มะนิ ลา ดุ สิตธานี มัลดี ฟ ดุ สิตธานี เลควิว ไคโร สําหรับ
ข้อมูลนอกเหนื อจากรายงานฉบับนี จะแสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2559
บริ ษทั ได้ทาํ รายงานความยังยืนโดยอ้างอิงหัวข้อตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาทียังยืนของ
Global Reporting Initiative (GRI) รุ่ นG4 โดยมีค ณะกรรมการบริ หารจัดการสู่ ค วามยังยืนทําหน้าที กําหนด
สาระสําคัญ กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็ นชอบประเด็นที มีนยั สําคัญที ส่ งผลกระทบต่อความยังยืน
ด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ งแวดล้อมของกิ จการ และมีก ารติดตามผลและประมวลผลเป็ นระยะ ทัง นี เพื อ
ทําให้มีการกําหนดเนื อหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
ขอบเขตของข้อมูล และวิธี การที ใช้ในการรายงานครัง นี เป็ นแบบเดี ยวกับ ที ใช้ในการจัดทํา รายงาน
ความยังยืนประจําปี 2558
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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 งทุ น ลู กค้า
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 าประชุมสัมมนา
ผูม้ ารับบริ การของโรงแรม

ความรับผิดชอบของบริษัท













3. พนักงาน
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง







4. สั งคม
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส
สถาบันการศึกษา








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
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
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ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
5. หน่ วยงานรั ฐ
หน่วยงานราชการผูก้ าํ หนดนโยบาย

ความรับผิดชอบของบริษัท
 สนับสนุนและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนและ
เคร่ งครัด
 เผยแพร่ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมทีดีงาม
 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล

บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี เป็ นหนึ งในองค์ประกอบทีต้องคํานึ งถึ งและให้ความสําคัญ
ในการดํ า เนิ น นโยบายด้า นความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม การดํ า เนิ น งานของบริ ษ ทั จะเป็ นไปอย่า ง
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื อสั ต ย์ โปร่ ง ใส โดยให้ ค วามสํ า คัญ กับ สิ ท ธิ ข องผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ ายควบคู่ ไ ปกับ
การมี บ ทบาทและความรับ ผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่า จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงาน
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่ น ผูถ้ ื อหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี คู่แข่งทางการค้า สังคม
และสิ งแวดล้อม ภาครัฐและหน่ วยงานที เกี ยวข้อง อย่างเหมาะสม ทังสิ ทธิ ทีให้ไ ว้โดยกฎหมาย หรื อภายใต้
ข้อตกลงทีทําระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนัก งาน ไว้ใ นนโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั และจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการ ผู บ้ ริ ห าร และพนัก งาน เพื อให้เ กิ ด ความโปร่ ง ใส และเป็ นธรรมต่อ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย
กลุ่ ม ต่า งๆ และได้สื อสารผ่า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั เพื อสร้ า งความมันใจว่า ผูม้ ีส่ ว นได้เ สี ย ทุก ฝ่ ายจะได้รับ
การปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรม
ประเด็นสํ าคัญและความเกียวข้ องของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย


สํ าคัญมาก

ความสํ าคัญต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

ความสํ าคัญต่ อดุสิต





สํ าคัญ
ทําให้ลูกค้าพึงพอใจและรู ้สึกปลอดภัย
เมือเข้ามารับบริ การ และรู ้สึกคุม้ ค่า
ให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับ
ยอดกําไรสุ ทธิ
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
อย่างถูกต้อง
การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ
ก่อนและหลังการขายอย่างรับผิดชอบ
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สํ าคัญมาก
มาตรฐานของสิ นค้าและการบริ การ
การให้บริ การอย่างเต็มทีโดยไม่ตอ้ งรอ
การร้องขอจากลูกค้า
การเป็ นบริ ษทั ธรรมาภิบาล
การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริ การทีรักษา
สิ งแวดล้อม

สํ าคัญ

รายงานความยังยืน

 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเป็ น
พลเมืองทีดีในการกํากับดูแลกิจการ
ต่อสังคมและในชุมชนใกล้เคียง
 การป้ องกันอุบตั ิเหตุและภัยพิบตั ิ
ทีอาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต
 การตอบข้อร้องเรี ยนของลูกค้า

 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 ภ าพ โดยมุ ่ง เน้น การเพิ มจํา นวนโรงแรมที รั บ บริ ห ารทัง ในประเทศและต่า งประเทศ
มากขึ น ในขณะเดี ยวกัน ยังได้พิจารณาเพิมช่ องทางการลงทุนในกิ จการโรงแรม การศึก ษา เพือดํารงมู ล ค่ า
ของธุ ร กิ จ ในระยะยาวบนพื น ฐานการเผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรมความเป็ นไทย และเพื อขยายธุ ร กิ จ ที มี บ ทบาท
ต่ อ สั ง คมในบริ บ ทของการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม (CSV) บริ ษ ัท เล็ ง เห็ น ว่า ธุ ร กิ จ โรงแรมในประเทศไทย
ปั จ จุ บ ัน ประสบปั ญ หาขาดแคลนบุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการดํา เนิ น งาน ขณะเดี ย วกัน
โอกาสทางการศึ ก ษาและสถาบัน การศึ ก ษาด้า นธุ ร กิ จ การโรงแรมในประเทศไทยยัง ไม่ เ พี ย งพอ
ต่ อ ความต้อ งการของนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาในประเทศ ในเดื อนสิ งหาคม 2558 จึ งได้จดั ตังโรงเรี ยนดุ สิตธานี
การโรงแรมภายใต้บริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด ณ ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ ถนนเพชรบุรี และบริ ษทั มีนโยบาย
ทีจะขยายโรงเรี ยนทีมีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี ในภูมิภาคอืนๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เนื องจาก
เล็ ง เห็ น ว่า เป็ นการช่ ว ยขยายโอกาสทางการศึ ก ษาด้า นการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศ
ในกลุ ่ ม อาเซี ย น ตอบสนองความต้อ งการของเยาวชนในประเทศและระดับ ภู ม ิ ภ าค และผลัก ดัน
การยกระดับ มาตรฐานการศึ ก ษาในสาขาวิ ช าชี พ การโรงแรมของไทย ทัง ยัง เป็ นการช่ ว ยเพิ มบุ ค ลากร
ที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในธุ ร กิ จ การโรงแรมโดยตรงออกสู่ ต ลาดแรงงาน ซึ งจะช่ ว ยให้ บ ริ ษ ัท มี โ อกาส
สรรหาบุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ โ ดยตรงในสาขาวิ ช าชี พ การโรงแรมมากขึ น ลดปั ญ หาขาดแคลนแรงงาน
ในธุ ร กิ จ การโรงแรมโดยรวมในอนาคต นอกจากนี เพื อให้ ก ารบริ ห ารงานของบริ ษ ทั ดํา เนิ น ไป
อย่า งโปร่ ง ใสและเป็ นธรรมจึ ง มี ค ณะกรรมการฝ่ ายต่า งๆ ทํา หน้า ที พิจ ารณาและจัด การในเรื องต่า งๆ
ให้เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อง เหมาะสม ยิงไปกว่านันเพือให้เกิ ดความยังยืนทางสังคม บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการพัฒนา
ศัก ยภาพพนัก งานเพื อให้ม ีโ อกาสเติบ โตในหน้า ที การงานและมีค วามมันคงในอาชี พ อัน จะนํา ไปสู่
ความมันคงของครอบครัวรวมถึ งสังคม ตลอดไปถึ ง การให้ความสําคัญกับชุ มชนที อยู่โดยรอบของโรงแรม
การให้ค วามร่ ว มมือ กับ หน่ ว ยงานรัฐ และช่ ว ยเหลื อ สัง คมเมื อมีโ อกาส การให้ค วามรู ้ เ รื องสิ งแวดล้อ ม
กับพนัก งาน ลูก ค้า และผูม้ ีส่ วนได้เสี ย การเลื อกใช้อุป กรณ์ เ ครื องใช้ใ นโรงแรมที เป็ นมิ ต รกับ สิ งแวดล้อ ม
และการใช้พลังงานอย่างคุ ม้ ค่าทุ กกระบวนการ เพือให้อนุ ชนรุ่ นหลังได้มีทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์ ใช้ต่อไป
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ความยังยืนทางเศรษฐกิจ
เพือบรรลุ ตามเป้ าหมายของบริ ษทั ในการประกอบธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรม โดยคํานึ งถึ งสังคมโดยรวม
และดํารงมูลค่าของธุ รกิ จในระยะยาว บนพืนฐานของการเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิ จไปพร้ อมกับการขยายไปสู่
ธุ รกิ จที มี บ ทบาทต่ อ สั ง คมในบริ บ ทของการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม (CSV) มากยิงขึ น ตามที ได้ก ล่ า วไว้ข ้า งต้น
โครงการโรงเรี ย นดุ สิ ต ธานี ก ารโรงแรม เป็ นกิจการทีจะเผยแพร่ ความรู ้ พัฒนามาตรฐานธุ รกิจและการบริ การ
ด้านการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึ ง เพิ มโอกาสทางการศึ ก ษาให้ ก ับ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา ทัง ในประเทศ
และในระดับ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น การขยายกิ จ การด้า นการศึ ก ษาเป็ นการสร้ า งความยังยืนทางเศรษฐกิ จทัง
ต่อ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั และต่อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยและเป็ นการตอบสนองความต้อ งการของสัง คม
โดยรวม
การบริหารค่ าจ้ าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ
บริ ษ ัท ได้ก ํา หนดนโยบายค่ า ตอบแทนพนัก งานที สอดคล้อ งกับ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ทัง
ในระยะสั นและระยะยาว โดยถื อ เกณฑ์ ม าตรฐานค่ า จ้า งขัน ตําซึ งกํา หนดโดยกฎหมายในแต่ ล ะพื น ที ตัง
ของโรงแรมเป็ นแนวทางค่ า จ้า งสําหรั บ พนัก งานแรกเข้า ทังเพศชายและหญิ ง ซึ งในทางปฏิ บ ตั ิ ค่ า จ้า งของ
พนักงานแรกเข้าจะสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรี ยบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับเดียวกันในท้องถิ น
เดียวกัน และเพศไม่ได้มีผลต่อการกําหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด
ในระยะสั น บริ ษ ัท มี ก ารปรั บ ค่ า จ้า งและผลตอบแทนให้ ก ับ พนัก งานในเดื อ นเมษายนของทุ ก ปี
โดยพิ จ ารณาจากผลการประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง านของแต่ ล ะบุ ค คล และตามผลประกอบการในแต่ ล ะปี
ส่ วนในระยะยาว มีการวัดผลการปฏิบตั ิงานตามหลัก Balanced Score Card โดยมีตวั ชีวดั ด้วยระบบ KPIs ดังนัน
พนักงานทุกเพศ ทุ กระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม นอกจากนี ยังได้
กําหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
นอกจากนี บริ ษทั ได้จดั ให้มีสวัสดิ การต่างๆ นอกเหนื อจากเงิ นเดื อน โบนัสประจําปี และ เงินกองทุน
สํารองเลี ยงชี พ (ค่าตอบแทนที ไม่ใช่ ตวั เงิ น) ให้แก่ พนักงาน อาทิ ค่าครองชี พ อาหารและขนมหวานรวมถึ ง
เครื องดืม 2 มือต่อวัน วันหยุดพักร้อน วันลาป่ วย รวมถึงวันหยุดพิเศษอืนๆ เช่น Wedding Leave, Paternity Leave
ประกันชีวิตแบบกลุ่มและสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุ ขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชนและรัฐบาลทุกแห่ ง ประกันการเดินทางกรณี ทีต้องเดินทางเพือปฏิบตั ิหน้าที เงินช่วยเหลือและพวงหรี ด
แสดงความเสี ยใจเมื อบิดามารดา หรื อบุ คคลในครอบครั วเสี ยชี วิต เงิ นช่ วยเหลื อพิเศษกรณี ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบตั ิ สวัสดิการค่าห้องพักโรงแรมในเครื อในราคาพนักงานและสามารถให้เครื อญาติเข้าพักในราคาพิเศษ
สิ ทธิ ลดหย่อนค่าเล่าเรี ยนบุตรในวิทยาลัยดุสิตธานี ส่ วนลดบริ การค่าซักรี ด ส่ วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงาน
หรื อบุ ตรที โรงแรมในเครื อ สวัส ดิ ก ารการกู้เงิ นอัตราดอกเบี ยพิ เศษกับธนาคารที เข้า ร่ วม และเงิ นค่ าชดเชย
เกษียณอายุ เป็ นต้น
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ทางด้านสวัสดิ ภาพของพนักงาน บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี ตามกลุ่ มอายุ เพศ โดยให้
บุคลากรจากโรงพยาบาล มาให้บริ การตามสถานทีทีจัดไว้ตามความเหมาะสมรวมถึ งจัดแพทย์มาให้คาํ แนะนํา
เมือพนักงานมีขอ้ สงสัยหรื อข้อสอบถามเรื องสุ ขภาพ พร้ อมทังจัดการอบรมเพือให้ความรู ้กบั พนักงานในเรื อง
การรักษาสุ ขภาพและการป้ องกันโรคต่างๆ
ความยังยืนทางสิ งแวดล้ อม
ความยังยื น ทางสิ งแวดล้อ มถื อ เป็ นหัว ใจสํา คัญ ของการบริ ห ารจัด การโรงแรมในกลุ ่ ม ดุ สิ ต
โรงแรมภายใต้ก ารบริ หารทุ ก โรงแรมได้รับ การรั บ รองด้า นการพัฒ นาด้า นสิ งแวดล้อมและสั ง คมที ยังยืน
จากเอิ ร์ธ เช็ ค โดยบริ ษ ทั และโรงแรมในกลุ่ ม ให้คาํ มันสัญญาที มี ส าระสํา คัญว่า จะปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ ม
และสัง คมอย่า งต่อ เนื องโดยใช้เ ครื องมื อ วัด ที ออกแบบโดยเกณฑ์ม าตรฐานของเอิ ร์ ธ เช็ ค ด้า นการอนุ รัก ษ์
และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การใช้ทรัพยากรนํา การอนุ รักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อม
การจัดการด้า นสัง คมและวัฒนธรรม การวางแผนและการจัด การการใช้พื 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 งแวดล้อ ม
ทังนี บ ริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจัดการด้านสิ งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานที เอิร์ธเช็คกําหนด และได้ปฏิ บ ตั ิ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 โรงแรมมีค ณะทํางานทีมสี 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 ได้กระตุน้ ให้พนักงานนําเสนอต่อแขกที มาพัก 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
*หมายเหตุ*จากปี 2560 เป็ นต้น ไป บริ ษ ทั ได้เ ปลี ยนการรับ รองคุ ณ ภาพด้า นสิ งแวดล้อ ม
จาก EarthCheck ไปสู่ ISO 14001 ซึ งเป็ นมาตรฐานด้า นสิ งแวดล้อ มสากลที ได้รับ การยอมรับ จากทัวโลก
ทัง 12 โรงแรม โดยมุ ่ง เน้นการพัฒนาระบบการจัด การสิ งแวดล้อ มควบคู่ไ ปกับ ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
ปั จจุบนั ซึ งได้แก่ ISO 9001 ทัง นี ก ารดํา เนิ นการจะต้องคํานึ งถึ งปั จจัยด้านสิ งแวดล้อมที เกี ยวข้องต่า งๆ เช่ น
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มลพิษ ทางอากาศ คุ ณ ภาพนํา การจัด การของเสี ย การปนเปื อนของทรัพ ยากรดิ น การเปลี ยนแปลง
ของสภาพอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั มีความมุ่งหวังที จะพัฒนาด้านการจัดการ
สิ งแวดล้อมอย่างต่อเนื องในอนาคต
พลังงานไฟฟ้า
เพื อเป็ นการลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและยังยืนและไม่ก ระทบต่อ การให้บ ริ ก าร
ทีต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้เริ มดําเนินการเปลียนหลอดไฟฟ้ าทุกชนิดเป็ 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 องปั[ มความร้อน 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 นประจํา ทุ ก ปี สํา หรั บ ปี 255 9 ค่าเฉลียการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่อแขกเข้าพัก 1 คน จํานวน 53.24 กิโลวัตต์ชัวโมง ลดลงร้อยละ 2.16 จากปี 2558
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
ใช้เกลื อคลอรี นสํา หรั บ สระว่า ยนํา และอบรมให้ค วามรู ้ พ นัก งานเพื อความเข้า ใจถึ ง หลัก การในการใช้น าํ
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทัง นี โรงแรมในกลุ่ ม มี เ ป้ าหมายการใช้ น ํ าอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเพื อลดปริ มาณ
การใช้ทรัพยากรนําในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื อง สําหรับปี 2559 ค่าเฉลียการใช้น าํ ต่อแขก 1 คน จํานวน 910.74
ลิตร ลดลงร้อยละ 8.52 จากปี 2558
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สรุ ปผลการปฏิบัติการด้ านสิ งแวดล้ อมปี 2559
กระบวนการใช้ปี 2558 เปรี ยบเทียบปี 2559
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ด้านการใช้น าํ
จํานวนต่ อการบริ การแขกเข้าพัก 1
คน
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ า
(กิโลวัตต์-ชัวโมง)

จํานวนเปอร์ เซ็นต์ : จํานวนแขกเข้าพัก
2.16 %
8.52 %
2557

2558

2559

60.17

54.41

53.24

% การผันแปรจากปี ก่อน

+5.0%

-7.73%

-2.16%

ด้านการใช้น าํ (ลิตร)

1010.11

995.56

910.74

% การผันแปรจากปี ก่อน

-1.02%

-3.72%

-8.52%

เป้าหมายของแต่ ละปี

ลดลง 8 %

ลดลง 8 %

การใช้ พลังงานไฟฟ้า
กิโลวัตต์ -ชัวโมง(KWh)/แขกเข้ าพัก1คน
(Guest Night)

70.00
60.00

60.17
54.41

50.00

53.24

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2557

2558
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การใช้ ทรัพยากรนํา,
ลิตร(Litre)/แขกเข้ าพัก1คน(Guest Night)

1200.00
1000.00

1010.11
995.56

910.74

2558

2559

800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
2557

ในปี 2559 บริ ษทั และโรงแรมทัง 12 แห่ งได้ดาํ เนิ นการด้านสิ งแวดล้อมทีเป็ นรู ปธรรม โดยดําเนิ นการ
ดังนี
1. ติดตังหลอดไฟฟ้ าแบบ แอลอีดี เพื อประหยัดพลังงาน ณ ปั จจุบนั ดําเนิ นการเสร็ จสิ นมากกว่าร้ อยละ 77
ของโรงแรมทีเข้าร่ วมโครงการ
2. ติดตังอุปกรณ์การประหยัดนํา ณ ปั จจุบนั ดําเนิ นการเสร็ จสิ นมากกว่าร้อยละ 60 ของโรงแรมทัง 12 แห่ง และ
ตรวจเช็คระบบอย่างสมําเสมอเพือให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3. ตรวจเช็คบํารุ งรักษาและติดตังเครื องทํานําร้อนมากกว่าร้อยละ 90 ของโรงแรมทัง 12 แห่ง
4. แผนกแม่ บ ้า นตัง อุ ณ หภู มิ ห้ อ งที 26 องศา เมื อไม่ มี ลู ก ค้า อยู่ใ นห้ อ งพัก และประหยัด นํา หรื อ ใช้ผ า้ ม่ า น
ทีลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย
5. ในการซัก รี ด เน้นการประหยัดการใช้น าํ และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน รวมทังการนํา
นําซักล้างผ่านการบําบัดและนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น นํามารดต้นไม้ เป็ นต้น
6. เปลี ยนเครื องทํา นํา เย็นชุ ดใหม่เป็ นประเภท Screw ซึ งเชื อมกับระบบหมุ นเวีย นความเย็นภายในอาคาร
7. ติดตังอุปกรณ์ เกี ยวกับการควบคุ มระบบพลังงานไฟฟ้ าและเปลี ยนมอเตอร์ รุ่นใหม่เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพ
การทํา งานที ดี ก ว่า และประหยัด พลัง งาน ณ ปั จ จุ บ นั ดํา เนิ น การเสร็ จ สิ น มากกว่า ร้ อ ยละ 70 ของโรงแรม
ทัง 12 แห่ง

10

รายงานความยังยืน

8. เลื อกใช้ผลิ ตภัณท์อนุ รักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ งเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญเพือสิ งแวดล้อมทียังยืน
สําหรับแผนกแม่บา้ น แผนกต้อนรับ และแผนกซักรี ด โดยพัฒนาระบบและใช้ผลิตภัณท์ซกั ล้างสําหรับนําเย็น
ในการซักเครื องแทนนําร้อนเพือประหยัดพลังงาน
9. เปลี ยนระบบฆ่าเชื อในสระว่ายนําด้วยเกลื อคลอรี นแทนคลอรี นเพือลดการใช้สารเคมี ปั จจุ บนั ดําเนิ นการ
เสร็ จสิ นมากกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมทัง 12 แห่ง
ความยังยืนทางสั งคม
ด้ว ยปณิ ธ านของท่า นผู ห้ ญิ ง ชนัต ถ์ ปิ ยะอุ ย 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 ษาควบคู ่ก นั และสร้ า งบุ ค ลากรที มี คุ ณ ภาพเข้า สู่
สายอาชี พการโรงแรมและการบริ การด้วยความภูมิใจ นอกจากนี บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาทัวไปเข้ามา
ฝึ กงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิตเพือเพิมศักยภาพในการเรี ยนรู ้ อีกด้วย
พนัก งานเป็ นทรั พ ยากรสํา คัญ ของการสร้ า งความเข้ม แข็ง และยังยืน ของสัง คม ดัง นัน พนัก งาน
ทุ กคนจึงได้รับการพัฒนาเพือเตรี ยมพร้ อมสําหรับการเข้าร่ วมเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน โดยได้รับการ
พัฒนาทัก ษะการทํา งาน และ ด้า นภาษาอัง กฤษ นอกจากนี บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดหลัก สู ต ร Executive Trainee
Program เพื อพัฒนาศักยภาพบุ คลากร ให้ มี โอกาสเลื อนตําแหน่ งที สู งขึ น หรื อเข้าทํางานในโรงแรมในเครื อ
ทังในประเทศและต่างประเทศ หรื อแม้แต่บณ
ั ฑิ ตจบใหม่ทีสนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management
Trainee Program เพือเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ีเพิงจบการศึกษาและมีความสนใจในธุ รกิ จบริ การและโรงแรมเข้ารับ
การฝึ กงานโดยจะได้รับ การฝึ กงานจากทุก หน่ วยงานหลัก ของบริ ษ ทั เพื อเรี ย นรู ้ ถึ งการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั
แบบองค์รวม และสามารถเข้าทํางานกับบริ ษทั และโรงแรมในเครื อในฝ่ ายทีมีความถนัดและสนใจ
การมี ส่ วนร่ วมในสัง คมถื อเป็ นอี ก ภารกิ จหนึ งที สํา คัญ ซึ งบริ ษทั ได้จดั กิ จกรรมและปฏิ บ ตั ิ ต่อเนื อง
เป็ นประจําทุกปี อาทิ
- การจัดให้พนักงานบริ จาคโลหิ ตและมอบให้กบั สภากาชาดไทย
- การจัดกิจกรรมให้กบั เด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม
- การรณรงค์เรื องความสะอาดและทําความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม
- การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานโลก
การพัฒนาบุคลากร
พนักงานเป็ นทรัพยากรสําคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยังยืนของสังคม ดังนันพนักงานทุกคนจึง
ได้รับการพัฒนาเพือเตรี ยมพร้อมสําหรับการเข้าร่ วมเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยได้รับการพัฒนาทักษะ
การทํางาน และ ด้า นภาษาอังกฤษ นอกจากนี บริ ษทั ได้เปิ ดหลักสู ตร Executive Trainee Program เพือพัฒนา
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ศัก ยภาพบุ ค ลากร ให้มี โอกาสเลื อนตํา แหน่ ง ที สู งขึ น หรื อเข้าทํางานในโรงแรมในเครื อทังในประเทศและ
ต่างประเทศ หรื อแม้แต่บณ
ั ฑิตจบใหม่ทีสนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management Trainee Program
เพือเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ีเพิงจบการศึ กษาและมีความสนใจในธุ รกิ จบริ การและโรงแรมเข้ารั บการฝึ กงานโดยจะ
ได้รับการฝึ กงานจากทุ กหน่ วยงานหลักของบริ ษทั เพือเรี ยนรู ้ ถึ งการปฏิ บตั ิ งานในบริ ษทั แบบองค์รวม และ
สามารถเข้าทํางานกับบริ ษทั และโรงแรมในเครื อในฝ่ ายทีมีความถนัดและสนใจ
การพัฒนาทักษะพนักงานอย่ างต่ อเนือง
การพัฒนาพนักงานถือเป็ นหัวใจของระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล บริ ษทั จึงได้มุ่งเน้นให้พนักงาน
ทุกระดับได้เข้าฝึ กอบรมอย่างต่อเนื อง เพือให้มีความรู ้ ความชํานาญสู งสุ ดในสายอาชี พเพือรองรับทิศทางการ
ดําเนิ นธุ รกิจในอนาคต และเพือให้พนักงานระดับผูบ้ ริ หารและระดับปฏิบตั ิการได้พฒั นาคุณภาพในการทํางาน
อย่างต่อเนื อง ทางบริ ษทั จึงส่ งเสริ มให้พนักงานได้เข้าร่ วมฝึ กอบรมตามความต้องการโดยอิงจากแบบประเมิน
ความต้องการฝึ กอบรมซึ งจัดทําเป็ นประจําทุกปี
บริ ษ ทั จะเป็ นผูก้ าํ หนดเเนวทางในการพัฒนาพนัก งาน ทังในรู ป เเบบการฝึ กอบรมที เหมาะสม เพื อ
เพิมพูนความรู ้ ความสามารถให้พนักงานระดับสู งของบริ ษทั เช่น หลักสู ตรผูน้ าํ สําหรับผูบ้ ริ หารระดับกลางถึ ง
ระดับสู ง รวมถึงการหมุนเวียนเปลียนหน้าทีความรับผิดชอบเพือให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชํานาญ
จากประสบการณ์ ในตําเเหน่ งหน้าทีใหม่ เป็ นต้น ตลอดจนการเเต่งตังเเละเลือนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับ
หน้าทีความรับผิดชอบ
เพื อให้ ม ันใจได้ว่า พนัก งานแต่ ล ะคนได้รั บ การพัฒ นาที ต่ อ เนื องและครอบคลุ ม ทุ ก ด้า น บริ ษ ัท จึ ง
กํา หนดให้มี ก ารทํา แผนการฝึ กอบรมเป็ นประจํา ทุ ก ปี เพื อเป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมพนัก งาน และเป็ น
เครื องมือทีช่วยยืนยันได้วา่ การฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั ได้ถูกจัดทําอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีการวาง
แผนการไว้ล่วงหน้า เป็ นระบบ โดยบริ ษทั กําหนดเป้ าหมายว่าโรงแรมต่างๆ จะต้องจัดการฝึ กอบรมให้สาํ เร็ จตาม
แผนการฝึ กอบรมประจําปี ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70 ของแผนการทีวางไว้ ในการกําหนดแผนการฝึ กอบรมประจําปี
นัน ทางบริ ษทั จะให้ความสําคัญกับผลของการฝึ กอบรมทีช่ วยพัฒนาระดับความพึงพอใจของลู กค้า มากกว่า
จํานวนชัวโมงในการฝึ กอบรมของพนักงาน ดังนันบริ ษทั จึงได้มีแนวทางในการกําหนดโครงการสร้างฝึ กอบรม
ดังนี
- พนักงานระดับ 1-3 (ระดับบริ หาร) จะให้ความสําคัญกับการอบรมเฉพาะบุคคลทีช่วยพัฒนาทักษะของ
พนักงานแต่ละคน ด้วยการเข้าอบรมหลักสู ตรการฝึ กอบรมหลักของบริ ษทั และหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ทีจัดโดยสํานักงานใหญ่ดว้ ยการเชิ ญผูเ้ ชียวชาญมาเป็ นวิทยากร หรื อการเข้ารับการอบรมทีจัดโดยบริ ษทั
ฝึ กอบรมภายนอก เป็ นต้น
- พนักงานระดับ 4-5 (ระดับปฏิบตั ิการ) ทีเป็ นพนักงานส่ วนหน้าจะมุ่งเน้นความสําคัญไปทีการฝึ กอบรม
เชิงปฏิบตั ิการโดยกําหนดให้มีชวโมงการฝึ
ั
กอบรมต่อคนไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัวโมงต่อเดือน ขณะทีพนักงาน
ฝ่ ายสนับสนุนนันจะให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมในแผนกทีเกียวข้องกับหน้าทีความรับผิดชอบ และ
หลักสู ตรหลักของบริ ษทั
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ระดับ
1
2
3
4
5

NSO
18 ชั วโมง
X
X
X
X
X

ตารางแสดงหลักสู ตรของดุสิต
DTG
DSS
FLL
OPT
HG
PA
MD
3 ชั วโมง 18 ชั วโมง 30 ชั วโมง 12 ชั วโมง 3 ชั วโมง 6 ชั วโมง 6 ชั วโมง
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NSO
DTG
DSS
FLL
OPT
HG
PA
MD

หลักสู ตรปฐมนิ เทศพนักงานใหม่
หลักสู ตรความสง่างามอย่างไทยในรู ปแบบของดุสิต
หลักสู ตรการบริ การในรู ปแบบของดุสิต
หลักสู ตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
หลักสู ตรทักษะการสอนงาน
หลักสู ตรการรับมือกับความคับข้องใจของพนักงาน
หลักสู ตรการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หลักสู ตรการรักษาวินยั ของพนักงาน

การฝึ กอบรมด้ านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงทีกําหนดให้โรงแรมต้องจัดฝึ กอบรมพนักงานในด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัย
ในที ทํา งานและสถานประกอบการ ดัง นัน ทุ ก โรงแรมในเครื อ ดุ สิ ต ได้จ ัด ให้ พ นัก งานที เกี ยวข้อ งได้ร ับ
การฝึ 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 ไม่ปลอดภัย การประเมิ นผลการดํา เนิ นงานด้า นความปลอดภัย ในการทํา งาน และการประชุ ม
การติดตามงาน เป็ นต้น
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สั ดส่ วนพนักงานทั,งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน ปี 2559 มีดังนี,
ชื อโรงแรม
1. ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
2. ดุสิตธานี พัทยา
3. ดุสิตธานี หัวหิ น
4. ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
5. ดุสิตดีทู เชียงใหม่
6. ดุสิตปริ[ นเซส ศรี นคริ นทร์
7. ดุสิตปริ[ นเซส โคราช
8. ดุสิตปริ[ นเซส เชียงใหม่

กรรมการ
13
25
7
7
7
7
7
7

พนักงาน
628
489
374
381
134
185
145
133

อัตราเฉลีย (%)
2.07
5.11
1.87
1.84
5.22
3.78
4.83
5.26

ความปลอดภัยด้ านสุ ขภาพและการทํางาน
เพือให้พนักงานทํางานอย่างปลอดภัย และลดการสู ญเสี ยที อาจเกิ ดขึ น พนักงานจะได้รับการอบรม
เรื องการทํางานอย่างปลอดภัยอย่างสมําเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางานได้มีการเก็บข้อมูล
สวัส ดิ ภาพของพนัก งาน โดยแบ่ง เป็ น 3 ประเภท คื อ การบาดเจ็บ จากการทํา งาน วันทํา งานที สู ญเสี ย และ
การขาดงาน ได้ดงั นี
ที
1
2
3
4
5
6
7

ผลการดําเนินงานด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย
จํานวนกรณี การเจ็บป่ วยจากการทํางาน (กรณี )
จํานวนกรณี การบาดเจ็บจากการทํางาน (กรณี )
จํานวนพนักงานเสี ยชีวิตจากการทํางาน (คน)
อัตราการบาดเจ็บจากการทํางาน ( Injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัวโมง)
อัตราวันทํางานทีสูญเสี ย (Lost Day Rate) (วันต่อ 200,000 ชัวโมง)
อัตราการขาดงาน(Absent Rate) (วันต่อจํานวนวันทํางานของพนักงานทังหมด)
จํานวนพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม (คน)

ปี
2558
0
22
0
0.73
8.95
0.02
2,465

2559
0
25
0
0.89
10.69
0.23
2,469

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 แตกต่างกันในแต่ละประเทศและเชื อชาติทีดุ สิ ตเข้าไปเกี ยวข้อง
เคารพหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากลอย่า งเคร่ ง ครัด ตามหลัก ปฏิ ญ ญาสากลว่า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทัง
ไม่สนับสนุ นกิ จการทีละเมิดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล ในปี 2559 พนักงานทุกคนของโรงแรมและโรงเรี ยน
ในเครื อ ได้ผ ่า นการอบรมหลัก สู ต รต่อ ต้า นการคอร์ รัป ชันและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนซึ งมีร ะยะเวลาฝึ กอบรม 1
ชัวโมง บรรลุ ตามเป้ าหมายทีตังไว้เมือปี ทีผ่านมา
การให้ บริ การและความพึงพอใจจากลูกค้ า
- Certificate of Excellence 2016 by Trip Advisor: โรงแรมดุ สิ ตธานี หัวหิ น ได้รับ การคัดเลื อกจาก
Trip Advisor ให้รับประกาศนียบัตรยอดเยียม นับเป็ นใบประกาศอันทรงเกียรติประจําปี 2559 โดยตัดสิ นจากการ
ลงคะแนน และบทความผ่านเว็บไซต์ www.tripadvisor.com ซึ งเป็ นเว็บไซต์เกียวกับการท่องเทียวทีใหญ่ทีสุ ดใน
โลก และสามารถยืนยันความเป็ นเลิศในการให้บริ การของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
- Thailand MICE Venue Standard Award by Thailand Conventiom Exibition Bureau: TCEB
โรงแรมดุ สิตธานี พัทยา และโรงแรมดุ สิตธานี กระบี บี ช รี สอร์ ท ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานทีจัดงานแห่ ง
ประเทศไทย โดยสํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ มและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน) หรื อ ทีเส็ บ ด้วยบทบาท
ผูน้ ํา ของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นภู มิ ภ าคที พร้ อ มผลัก ดันสถานประกอบการไมซ์ ไ ทยยกระดับ คุ ณ ภาพให้ ไ ด้
มาตรฐาน พร้ อมให้บริ การห้องประชุ มทีมี อุปกรณ์ พร้ อมทังด้านภาพและเสี ยงเพือรองรับการเติบโตทางด้าน
ธุ รกิจ
- Thailand Tatler Best Restaurant 2016 by Thailand Tatler magazine: ห้องอาหารเบญจรงค์ และ
22 Kitchen & Bar โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ได้รับรางวัล “ห้องอาหารยอดเยียมแห่งปี 2559” จากนิตยสารไทย
แลนด์ แททเลอร์ ซึ งเป็ นนิตยสารเกียวกับไลฟ์ สไตล์ของสังคมชันสู ง
- Best Thai Restaurant by FACT Abu Dhabi: ห้องอาหารเบญจรงค์ โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ได้รับ
รางวัลห้องอาหารไทยทีดีทีสุ ดของอาบูดาบี จากนิ ตยสารแฟคท์ อาบูดาบี เป็ นปี ที 2 ซึ งเป็ นนิ ตยสารวัฒนธรรม
มาตรฐานสากลของการออกแบบทีเหนือชันเล่มแรกของประเทศ
- Cond Nast Traveller Readers’ Choice Award 2016: โรงแรมดุ สิ ตธานี มั ล ดี ฟ ส์ ได้ รั บ รางวัล
Cond Nast Traveller Middle East Readers’ Choice Awards 2016 จากผลโหวตผู ้ อ่ า นนิ ตยสาร Cond Nast
Traveller ทัวโลก ให้เป็ นโรงแรมทีชื นชอบมากทีสุ ด (Favourite Hotel) หรื อ รี สอร์ ทสําหรับครอบครัว (Resort
for Families) ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
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- Ranna Award by Baa Atoll Council: โรงแรมดุ สิตธานี มัล ดี ฟ ส์ ได้รับ รางวัล จากสภาบาอะตอล
สําหรับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุ มชนท้องถิน โดยรางวัลแรกทีได้รับจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงของมัล
ดี ฟ ส์ คื อ รางวัล สํ า หรั บ “ความชื นชมและขอบคุ ณ สํ า หรั บ การสนับ สนุ น และความช่ ว ยเหลื อ ให้ ก ับ สภา
บาอะตอล” รางวัลทีสองทีได้รับเป็ น “รางวัลการบริ การชันเยียม” ให้สําหรับการสนับสนุ นอย่างต่อเนื องเพือ
ชุ ม ชนและสภาบาอะตอล รางวัล นี เป็ นรางวัล สํา หรั บ รี ส อร์ ท ที ทํา ประโยชน์ ม ากที สุ ดและมี ความทุ่ ม เทใน
กิจกรรมของชุมชน โดยโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็ นโรงแรมแห่งเดียวทีได้รับรางวัลนี
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ตัวบ่ งชี,การดําเนินงาน
ตัวชี,วดั
G4-EC5

G4-EN5
G4-EN8
G4-SO4

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA9
G4-HR7

G4-PR5

รายละเอียด
เศรษฐกิจ
ระดับ มาตรฐานค่า จ้า งโดยเปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐานค่า จ้า งขัน ตําและค่า จ้า งใน
ท้องถิ นทีปฏิบตั ิงาน
สิ งแวดล้ อม
การประหยัดพลังงานเนืองจากการอนุรักษ์และการปรับปรุ งทีมีประสิ ทธิ ภาพ
การใช้น าํ ตามแหล่งกําเนิดนํา
สั งคม
อัตราส่ วนพนักงานที ได้รับการฝึ กอบรมเรื องนโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ตและข้อ
ปฏิบตั ิ
การปฏิบัติงานและการทํางานทีดี
อัตราส่ วนร้อยละของลูกจ้างทังหมดเป็ นตัวแทนในการจัดการสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่ วยตรวจสอบและให้ค าํ แนะนําด้านอาชี ว
อนามัยและโปรแกรมด้านความปลอดภัย และการฝึ กอบรมพนักงานทีเกียวข้องในเรื อง
การรักษาความปลอดภัย
อัต ราการบาดเจ็บ โรคที เกี ยวกับ การทํา งาน พนัก งานสู ญ เสี ย วันลา เนื องจากการ
เจ็บป่ วยเกียวกับการปฏิบตั ิงาน การขาดงาน และจํานวนอุบตั ิเหตุทีเกิดขึนเนืองจากการ
ทํางานเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า
การฝึ กอบรม ชัวโมงการฝึ กอบรมต่อปี แบ่งตามระดับของพนักงาน
สิ ทธิมนุษยชน
อัตราส่ วนร้อยละของเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยทีได้รับการอบรมตามนโยบายของ
องค์กรหรื อวิธีการเกี ยวกับแง่ มุมของสิ ท ธิ มนุ ษยชนและในเรื องของการปฏิ บตั ิ การ
รักษาความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่ อผลิตภัณฑ์
การปฏิบตั ิทีเกียวข้องต่อความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ารวมถึงผลของการสํารวจการวัด
ความพึงพอใจของลูกค้า
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