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เกีย่วกบัดุสิตธานี 
 

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมชั้นน าของประเทศไทยท่ีมี
เอกลกัษณ์การให้บริการแบบไทยในระดบัมาตรฐานสากลและมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมากวา่ 68 ปี บริษทั
ก่อตั้งข้ึนในปี 2492 โดยท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย เป็นผูก่้อตั้ง โรงแรมแห่งแรก คือ โรงแรมปร๊ินเซส ตั้งอยู่ท่ีถนน
เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร  ต่อมาในปี 2513 บริษทัได้เปิดด าเนินการโรงแรมห้าดาวในกรุงเทพมหานคร ช่ือ  
“ดุสิตธานี” และไดเ้ปิดโรงแรมต่างๆ เพิ่มเติม รวมทั้งรับบริหารโรงแรม ณ ส้ินปี 2560 บริษทับริหารโรงแรมรวม
ทั้งส้ิน 27 โรงแรม ใน 8 ประเทศ แบ่งเป็นโรงแรมท่ีบริษทัลงทุนเอง 9 แห่ง และเป็นโรงแรมท่ีอยู่ภายใต้การ
บริหารงานของบริษทั 18 แห่ง รวมเป็นจ านวนหอ้งพกัมากกวา่ 7,000 หอ้ง  

บริษทัไดท้  าสัญญากบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์ม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2511 เพื่อเช่าท่ีดินบริเวณ
หวัมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 เน้ือท่ีประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 67.84 ตารางวา โดยมีอายสุัญญาเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2516 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2546  และสามารถต่ออายุสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 15 ปี โดยจะตอ้งตก
ลงค่าเช่ากนัใหม่ บริษทัก่อสร้างอาคารบนท่ีดินดงักล่าว 3 อาคารคือ อาคารส านกังานให้เช่า  11 ชั้น อาคารโรงแรม  
23 ชั้นโดยมีหอ้งพกั 500 หอ้ง และ อาคาร 3 ชั้นโดยรอบ บริษทัไดล้งนามต่อสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมอาคารคร้ังท่ี 1 บน
พื้นท่ีจ  านวน 18 ไร่ 1 งาน 28.20 ตารางวา โดยมีระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 

บริษทัไดส้ละสิทธิตามสัญญาเช่าท่ีดินและการต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดินเดิม และไดล้งนามในสัญญาฉบบัใหม่กบั
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เพื่อเช่าท่ีดินบริเวณหวัมุมถนนสีลมและพระราม 4 บนพื้นท่ีจ  านวน 23 ไร่ 2 
งาน 2.72 ตารางวา โดยมีอายสุัญญาเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 และไดรั้บสิทธิในการเช่าท่ีดินต่อเน่ือง
อีก 30 ปี ทั้ งน้ี บริษทัมีแผนท่ีจะพฒันาท่ีดินผืนดังกล่าวเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมขนาดใหญ่ 
(Mixed-Use Project) ซ่ึงประกอบไปดว้ยโรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั อาคารส านกังาน และพื้นท่ีคา้ปลีก โดยร่วมร่วม
ทุนกบับริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  

นอกจากการประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว ท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ยงัให้ความส าคญักบัการศึกษาเพื่อพฒันา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพมารองรับการขยายตวัของโรงแรมในกลุ่มบริษทัรวมทั้งของอุตสาหกรรมโรงแรมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บริษทัไดก่้อตั้งโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีข้ึนในปี 2536 
และต่อมาในปี 2539 บริษทัไดจ้ดัตั้ง “วทิยาลยัดุสิตธานี” ซ่ึงเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท 
นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการร่วมทุนกบัเลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชัน่แนล ซ่ึงเป็นสถาบนัสอนการประกอบอาหาร
ฝร่ังเศสท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลกเปิดโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต กรุงเทพฯ และ
มีการจดัตั้งศูนยก์ารความเป็นเลิศดุสิตธานี (Dusit Thani Excellence Center หรือ DTEC) เพื่อวิจยัคน้ควา้และพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนในอนาคต 
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บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2518 และในปี 2536 บริษทัไดแ้ปรสภาพจาก
บริษทัจ ากดั เป็น บริษทัมหาชนจ ากดั โดยใช้ช่ือว่าบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และช่ือภาษาองักฤษว่า Dusit 
Thani Public Company Limited ใช้ช่ือย่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ว่า DTC ปัจจุบันผู ้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มท่าน
ผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง ถือหุน้รวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 49.94 และเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559  บริษทั
เปล่ียนมูลค่าท่ีตราไวต่้อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท ส่งผลให้จ  านวนหุ้นสามญัท่ีช าระแล้วของบริษทั
เพิ่มข้ึน จากเดิม 85 ลา้นหุน้ เป็น 850 ลา้นหุน้  

ในปลายปี 2559 บริษทัไดเ้ปล่ียนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมองค์กรเพื่อให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยเร่ิมใชต้ั้งแต่ตน้ปี 2560  
 ปัจจุบนั บริษทัประกอบธุรกิจดา้นโรงแรมและใหบ้ริการดา้นอ่ืน  ๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม รวมทั้งธุรกิจการศึกษา
และธุรกิจอ่ืน  ๆดงัน้ี 

 1.  ธุรกจิโรงแรม 
 การด าเนินธุรกิจโรงแรมของบริษทัแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจโรงแรมท่ีบริษทัเป็นเจา้ของและธุรกิจ
บริหารโรงแรมภายใต ้5 เคร่ืองหมายการคา้ ไดแ้ก่  

 ดุสิตธานี 

 
ดุสิตธานีเป็นแบรนด์หลกัของบริษทั ใหบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทระดบั 5 ดาวท่ีเนน้ความหรูหรา  ส่งมอบส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีเหนือระดบั พร้อมทั้งการตกแต่งท่ีแสดงถึงประเพณีและวฒันธรรมไทย และการบริการท่ีครบครัน 
ประณีต และงามอยา่งไทย  

โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้ช่ือตราดุสิตธานี ตั้ งอยู่ใกล้กบัย่านใจกลางธุรกิจและสถานท่ีส าคญัต่างๆ ของ
จุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง มีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการท่ีเหนือระดับไวใ้ห้บริการอย่างพร้อมสรรพส าหรับ 
ทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมท่ีส าคญั  

ปัจจุบนัโรงแรมและรีสอร์ทภายใตช่ื้อตราดุสิตธานี มีดงัน้ี 
 โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพ ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตธานี หวัหิน ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตธานี  พทัยา ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า  ภูเก็ต ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรม ดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
 โรงแรม ดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
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 โรงแรม ดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 โรงแรม ดุสิตธานี เลคววิ ไคโร ประเทศอียปิต ์
 โรงแรม ดุสิตธานี กวม รีสอร์ท สหรัฐอเมริกา 
 โรงแรม ดุสิตธานี ตงไถ่ เจียงซู ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟ่ิง ฉางโจว ประเทศจีน 
 

 ดุสิตเดวาราณา 
 

 
 

ดุสิตเดวาราณา เป็นโรงแรมและรีสอร์ทหรูหราท่ีเนน้ความพิถีพิถนั น ามรดกทางวฒันธรรมอนัล ้าค่ามาผสาน
กบัการบริการท่ีเป็นเลิศเพื่อส่งมอบความเป็นส่วนตวัและประสบการณ์สุดพิเศษ ซ่ึงเหมาะกบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการหลีกหนี
จากโลกอนัสับสนวุน่วายเพื่อมาเติมเตม็ความสดช่ืนและฟ้ืนฟูพลงัใหแ้ก่จิตใจ 

ปัจจุบนัโรงแรมและรีสอร์ทภายใตช่ื้อตราดุสิตเดวาราณา มีดงัน้ี 
 โรงแรม ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด ์สปา  ฉงฮัว่ กวางโจว ประเทศจีน 
 

 ดุสิตดีทู 
 

 
 

ดุสิตดีทู เป็นโรงแรมร่วมสมยัท่ีผสมผสานระหว่าง การออกแบบท่ีทนัสมยั เทคโนโลยีแห่งอนาคต ความ
สะดวกสบาย และการบริการท่ีเป็นเลิศ เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเดินทางรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการสัมผสักบัประสบการณ์ท่ีให้
ความต่ืนตาต่ืนใจและความร่ืนรมยใ์นบรรยากาศแห่งความร่วมสมยั ความหรูหราในสไตลส์บาย  ๆและมนตส์ะกดท่ีเป่ียมดว้ย
สีสัน 

โรงแรมภายใตช่ื้อตราดุสิตดีทูตั้งอยูใ่นท าเลส าคญัท่ีเป็นยา่นธุรกิจการคา้และยา่นบนัเทิงหลกั  
ปัจจุบนัโรงแรมและรีสอร์ทภายใตช่ื้อตราดุสิตดีทู มีดงัน้ี 
 โรงแรม ดุสิตดีทู  เชียงใหม่ ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตดีทู โฮเตล็ คอนสแตนซ์ พาซาดีน่า สหรัฐอเมริกา 
 โรงแรม ดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา 
 โรงแรม ดุสิตดีทู เคนซ์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
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 ดุสิตปร๊ินเซส 

 
ดุสิตปร๊ินเซสเป็นโรงแรมและรีสอร์ทระดบักลางมาตรฐานสากลท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น เนน้ความคุม้ค่า สะดวก

ครบครัน และเป็นกนัเอง จึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัเดินทางท่ีแสวงหาความเรียบง่าย สะดวกสบาย และการตอ้นรับท่ีอบอุ่น
และเป็นกนัเอง 

ปัจจุบนัโรงแรมและรีสอร์ทภายใตช่ื้อตราดุสิตปร๊ินเซส มีดงัน้ี 
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย  
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส รีสอร์ท พานจือหวั เสฉวน ประเทศจีน 

 

 ดุสิต เรสซิเด้นท์ 
 

ปัจจุบนัโรงแรมและรีสอร์ทภายใตช่ื้อตราดุสิต เรสซิเดน้ท์ มีดงัน้ี 
 ดุสิตเรสซิเดน้ท ์ดูไบ มารีน่า สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

นอกจากน้ี ยงัมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออีก 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
 โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด ์รีสอร์ท เชียงราย 
 โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส ศูนยก์ารคา้ เอม็ บี เค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

2.    ธุรกจิด้านการศึกษา 
  เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพฒันาและเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นการเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณภาพส าหรับรองรับ 

การขยายตวัของโรงแรมในกลุ่มบริษทัและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทัว่โลก บริษทัได้จดัตั้งฝ่ายการศึกษาข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคมุ์่งเนน้ท่ีจะขยายธุรกิจดา้นการศึกษาและการฝึกอบรมไปยงัจงัหวดัต่าง  ๆในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อเป
ผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพเขา้ท างานในโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมของกลุ่มบริษทั  ปัจจุบนัธุรกิจดา้นการศึกษาของบริษทั 
ประกอบดว้ย  

 

 วทิยาลยัดุสิตธานี  
มีรากฐานมาจากโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2536 ตามปณิธานของ

ท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ซ่ึงในขณะนั้นด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการบริษทั ดุสิตธานี 
จ  ากดั (มหาชน) ท่ีตอ้งการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในวิชาชีพดา้นอุตสาหกรรมบริการอนัเป็นก าลงัส าคญั
ในการพฒันาธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว โดยเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรภาคภาษาองักฤษ จ านวน 2 
หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรประกาศนียบตัรดา้นการปฏิบติัการโรงแรม (Diploma in Hotel Operations) และหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรดา้นศิลปะการประกอบอาหาร(Professional Chef Diploma) โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีไดมุ้่งเนน้
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ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจนเป็นท่ียอมรับ
ของสังคมโดยทัว่ไป  และได้พฒันาหลกัสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการในระดบัปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคม โดยไดรั้บอนุมติัจากทบวงมหาวิทยาลยัให้จดัตั้งเป็นสถาบนัอุดมศึกษา ช่ือ  “วิทยาลยัดุสิตธานี” 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2539 

ปัจจุบนัวทิยาลยัดุสิตธานี ไดรั้บการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้
เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีศูนยก์ารศึกษา 2 แห่ง ไดแ้ก่  วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ
วทิยาลยัดุสิตธานี  ศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา 

 

 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต  
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นส่วนหน่ึงในเครือข่ายสถาบนั เลอ กอร์

ดอง เบลอ ทัว่โลก เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการเม่ือเดือนกรกฎาคม ปี 2550 เพื่อพฒันาความรู้และเทคนิคการ
ท าอาหารฝร่ัง เศส โรงเ รียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ใหมี้การเปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัร และระดบัวฒิุบตัรในหลายหลกัสูตร อาทิ หลกัสูตร
คลาสสิค ไซเคิล (Classic Cycle) เป็นหลกัสูตรประกอบอาหารฝร่ังเศสทั้งประเภทอาหารคาวและขนมอบ หลกัสูตร
วชิาการครัวไทย หลกัสูตรการท าขนมปัง หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ และหลกัสูตรระยะสั้นต่างๆ  

 

 ศูนย์ความเป็นเลศิดุสิตธานี (Dusit Thani Excellence Centre หรือ DTEC) 

เพื่อเป็นการขยายพื้นท่ีการให้บริการวิชาการแก่สาธารณชนให้มากข้ึนจากพื้นท่ีหลกัของวิทยาลยัดุสิต-
ธานีท่ีอยู่บนถนนศรีนครินทร์ บริษทัได้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี (Dusit Thani Excellence Centre หรือ 
DTEC) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพื่อให้บริการงานวิชาการสาธารณะส าหรับหลกัสูตรระยะสั้นและการฝึกอบรม
พนักงานองค์กรทัว่ไป ตลอดจนใช้เป็นฐานการท าวิจยัในโครงการต่างๆของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเพื่อพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละหลกัสูตรในอนาคต 

 

 Philippine Hoteliers International  Center for Hospitality Education, Inc.   
Philippine Hoteliers International  Center for Hospitality Education, Inc. (PHI Education) จดทะเบียน

บริษัทท่ีประเทศฟิลิปปินส์เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 เพื่อด าเนินธุรกิจด้านการศึกษา บริษัทได้จัดตั้ ง Dusit 
Hospitality Management College เพื่อสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรสาขาการจดัการ
โรงแรม (Hospitality Management) และหลกัสูตรระยะสั้น ไดแ้ก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการ
ด าเนินธุรกิจโรงแรม (Hotel Operations) โดยจะเปิดใหบ้ริการในเดือนสิงหาคม 2561 

 

3.   โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม (Mixed-use Project)  เป็นการร่วมทุนระหวา่ง บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั 

(มหาชน) และบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย โรงแรม (โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ซ่ึงจะก่อสร้างข้ึนใหม่
แทนอาคารโรงแรมท่ีมีอยู่เดิม) ท่ีพกัอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารส านักงานบนท่ีดินของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยบ์ริเวณหวัมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 (ท่ีตั้งของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ปัจจุบนั) โครงการดงักล่าว
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ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั กระจายความเส่ียง  เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และยงัช่วยเสริมสร้างให้
บริษทัแขง็แกร่งยิง่ข้ึน ทั้งน้ี คาดวา่จะเร่ิมการก่อสร้างโครงการในช่วงปลายปี 2562 และจะแลว้เสร็จทั้งโครงการปลายปี 2566 
ถึงกลางปี 2567 

นอกจากโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมแล้ว บริษทัยงัพิจารณาการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการ อาทิ ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ (Wellness Business) หรือธุรกิจต่อเน่ืองอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนและต่อ
ยอดจากธุรกิจหลกัของบริษทัเพื่อการบริการท่ีครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

4.  ธุรกจิอ่ืน  ๆ
 

 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จ ากดั 
ผูจ้ดัการของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) รายไดห้ลกัของ

บริษทัมาจากค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการกองทรัสต์ และค่าธรรมเนียมในการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของ
กองทรัสต์ ปัจจุบนัทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี มีการเข้าลงทุนในโรงแรมดงัน้ี  
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน (สิทธิการเช่า)  

 

 ธุรกจิด้านสุขภาพ (สปา) 
ด าเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ โดยเปิดด าเนินการสถานบริการสปาในประเทศไทยจ านวน 4 แห่ง และใน

ต่างประเทศจ านวน 7 แห่ง ดงัน้ี 
สถานบริการสปาในประเทศไทยมีจ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่  
1. เทวารัณย ์สปา กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
2. เทวารัณย ์สปา พทัยา โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
3. เทวารัณย ์สปา หวัหิน โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
4. เทวารัณย ์สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
สถานบริการสปาในต่างประเทศมีจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่  
1. เทวารัณย ์สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
2. เทวารัณย ์สปา มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
3. เทวารัณย ์สปา ไนโรบีโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี  
4. เทวารัณย ์สปา กวม โรงแรมดุสิตธานี กวม  
5. เทวารัณย ์สปา ไคโร โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร  
6. เทวารัณย ์สปา ฉงฮัว่ โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด ์สปา ฉงฮัว่ กวางโจว 
7. เทวารัณย ์สปา ตงไถ โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู 

 

 ธุรกจิให้เช่าส านักงาน 
บริษทัด าเนินธุรกิจอาคารพาณิชยใ์ห้เช่าเป็นส านกังาน โดยอาคารเป็นอาคารส านกังานขนาด 11 ชั้น ตั้งอยูบ่น

พื้นท่ีซ่ึงเช่าจากส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ติดกบัอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ  



 รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 2560 
 

 

9 
 

นโยบายในการด าเนินงานของบริษทัในภาพรวม    
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เป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินธุรกจิ  
บริษัทมีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืน มีรายได้เติบโตในระยะยาว และสร้าง

ผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยไดว้างแผนกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจระยะยาว 9 ปี (ปี 2559 - 2568) ดงัน้ี  
1. การสร้างความสมดุล (Balance) สร้างความสมดุลของรายได้ โดยเพิ่มสัดส่วนธุรกิจในต่างประเทศเป็น 

ร้อยละ 50 รวมทั้งสร้างสมดุลการพฒันาธุรกิจระหวา่งการลงทุนสร้างโรงแรมเอง (Capital investment) กบั
รับจา้งบริหาร (Asset light) เพื่อลดเงินลงทุนและเพิ่มอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 

2. การเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุรกิจ (Diversify) โดยการลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อกระจายความเส่ียง 
โดยตั้งเป้ารายไดจ้ากการลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการในสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

3. การเติบโตของธุรกิจ (Expand) โดยขยายจ านวนหอ้งพกัเพิ่มข้ึนอีกเท่าตวัเป็น 14,000 หอ้งภายในปี 2564 
 

                
 

ดว้ยเป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจดงักล่าว ปี 2559-2561 จึงเป็นช่วงท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการเสริมสร้าง
รากฐานของบริษทัใหแ้ขง็แกร่ง” (Strengthening Foundations) บริษทัไดว้างทิศทางต่าง  ๆเพื่อสร้างการเติบโต มีการปรับเปล่ียน
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมให้สอดคลอ้งกบัทิศทางใหม่ขององค์กรโดยให้ความส าคญักบัการสร้างรากฐาน5 ประการ 
ไดแ้ก่  

1. บุคลากร (People)  
 เน้นในเร่ืองการสร้างวฒันธรรมองค์กร ก าหนดวิสัยทศัน์ใหม่ท่ีมองไปขา้งหน้า ตลอดจนก าหนดพนัธกิจและ

ค่านิยมองค์กรให้ชดัเจน บริษทัได้ลงทุนด้านการฝึกอบรมให้พนักงานเขา้ใจในเร่ืองของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม
องคก์รใหม่ เพื่อให้พนกังานสามารถปฎิบติังานตามมาตรฐานของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญักบัการพฒันา
บุคลากร ตลอดจนสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถเขา้มาเสริมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเติบโตและการสร้างความ
หลากหลายของธุรกิจท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน  

2. กระบวนการท างาน (Process)  
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนรวมทั้งลดค่าใช้จ่าย โดยการปรับปรุงกระบวนการท างานน้ี

ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อการเติบโตในระยะยาว น าร่องดว้ยการปรับโครงสร้างธุรกิจการศึกษา โดยในปี 
2560 ไดมี้การปรับเปล่ียนโลโกข้องกลุ่มธุรกิจการศึกษาเพื่อสะทอ้นถึงความทนัสมยัและความเป็นเอกภาพ นอกจากน้ียงัมี
การจดัโครงสร้างธุรกิจการศึกษาในประเทศไทยให้เหมาะสมกบัความตอ้งการในอุตสาหกรรม การจดัท าหลกัสูตรการเรียน
การสอนผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และให้ความส าคญัในการร่วมมือกบัธุรกิจโรงแรมภายในกลุ่มเพื่อต่อยอด
ธุรกิจ ส าหรับระยะยาวบริษทัมีแผนท่ีจะหาพนัธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรและขยายธุรกิจ
การศึกษาใหเ้ติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. ทรัพย์สิน (Properties)  
เน่ืองจากทรัพยสิ์นของโรงแรมจะเก่าไปตามกาลเวลาซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการท าธุรกิจและผลก าไร บริษทัจึง

จ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทุนปรับปรุงโรงแรมใหอ้ยูใ่นสภาพดีและมีความทนัสมยัเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั  รวมถึงการลงทุน
ในสินทรัพยใ์หม่ๆ เช่น การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม (Mixed-Use Project) บนพื้นท่ีโรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพ (บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4) หรือการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีให้อตัราผลตอบแทนต ่าเพื่อลงทุนใน
สินทรัพยอ่ื์นท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่  

4. เทคโนโลย ี(Technology)  
เป็นรากฐานท่ีส าคญัอย่างมากในการท าธุรกิจในยุคปัจจุบนั โดยตอ้งน ามาปรับใช้กบัธุรกิจโรงแรมให้เหมาะสม 

เนน้ประสิทธิภาพและแพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อรองรับธุรกิจท่ีจะเติบโตในอนาคต เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่
ลูกคา้ สร้างความประทบัใจเพื่อใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการท่ีโรงแรมอีก รวมทั้งการบริหารจดัการขอ้มูล (Big Data) ท่ีมีอยูเ่พื่อ
สร้างความพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้  

5. ความสามารถทางการเงิน (Financial Capability)  
เพื่อให้มีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม มีความยืดหยุ่น และมีความมัน่คงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเพื่อ

สร้างมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัไดว้างแผนต่างๆ เพื่อท าให้บริษทัมีแหล่งเงินทุนในการพฒันาและลงทุนดา้นสินทรัพย์
เพิ่มข้ึน ในช่วงปลายปี 2560 บริษทัได้แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) เป็น
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนในการพฒันาและ
ลงทุนดา้นสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 
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แนวทางการจัดท ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 
 

 บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืนข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่ือสารนโยบายการบริหารจดัการและ
รายงานผลการด าเนินงานดา้นความย ัง่ยืนต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร รวมทั้งถ่ายทอดแนวคิดการด าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานของความย ัง่ยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ขอ้มูลในรายงานมีรอบการรายงาน
ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีเน้ือหาครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานเพื่อ
ความย ัง่ยืนของกลุ่มบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 13 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรม
ดุสิตปร๊ินเซส โคราช* โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี 
ทั้ งน้ี บริษทัได้น ากรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative หรือ GRI ฉบบั G4 เป็นกรอบในการ
รายงานขอ้มูล  
 

 เน้ือหาการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่มบริษทัท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตการรายงานสามารถอา้งอิงไดจ้ากรายงาน
ประจ าปี 2560 ของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) หรือ http://dtc.listedcompany.com/misc/AR/20180403-dtc-
ar2017-th.pdf 
  

 หมายเหตุ: * บริษัท ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย ได้ขายโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ให้แก่บริษัท อิมพีเรียล น ครราชสีมา 
จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา 4 จ ากัด) และบริษัท ทรัพย์ อิมพีเรียล โคราช จ ากัด ( เดิมช่ือบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา 5 จ ากัด) และได้โอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารโรงแรม และทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ซื้อ เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 
 
 

  สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที่ 
ฝ่ายส านักเลขานุการบริษัท 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  ชั้น 5  
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์02 200 9999 ต่อ 3063 

 
 
 
 
 
 
 

http://dtc.listedcompany.com/misc/AR/20180403-dtc-ar2017-th.pdf
http://dtc.listedcompany.com/misc/AR/20180403-dtc-ar2017-th.pdf
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ดุสิตธานีกบัการพฒันาสู่ความยัง่ยืน 
 

  บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจโดยการน าแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อมมาเป็นหลักการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดนวตักรรมเชิงธุรกิจท่ีสามารถอ านวย
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอนัน าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความย ัง่ยนืของสังคมและประเทศชาติ 

 

นโยบายการประกอบกจิการอย่างยัง่ยืน 
 

บริษทัเดินหนา้อย่างต่อเน่ืองบนเส้นทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสู่ความเป็นเลิศในการเป็น
องค์กรชั้นน าด้านธุรกิจโรงแรมในระดบัสากลท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีความรับผิดชอบท่ีสร้างสรรค์
ผลกระทบเชิงบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยเหตุน้ี จึงด ารงตนเป็นองค์กรธุรกิจและผู ้
ให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ พฒันาสินคา้และบริการท่ี
เป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ดว้ยความเช่ือมัน่วา่
การเติบโตโดยค านึงถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอยา่งรอบดา้นจะน ามาซ่ึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในอนาคต 
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัท่ีจะมุ่งสร้างสรรค์บริการอย่างไทยอันทรงคุณค่า ต่อ
ยอดการพัฒนาด้วยความรับผิดชอบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท  และการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศ เพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าว บริษทัจะตอ้งประกอบกิจการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม
อย่างรอบด้าน และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศ ซ่ีงปรากฏเป็นนโยบายในการประกอบกิจการ ดงัน้ี 

 ประกอบธุรกิจโดยยึดหลกัความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมการประกอบกิจการดว้ยความเป็น
ธรรมต่อพนกังาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หน้ี รวมถึงสังคม ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดประโยชน์
อยา่งแทจ้ริงทางเศรษฐกิจและความย ัง่ยนืของธุรกิจ 

 ต่อตา้นและไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
 เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน ให้ความส าคญัต่อ

สวสัดิภาพ ความปลอดภยัในการท างานและสุขอนามยัของบุคคล ปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม โดย
ค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์

 ยึดมัน่ในพนัธสัญญาท่ีจะส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั สุขอนามยัและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั  

 บริษทัเล็งเห็นวา่ความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้มถือเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารจดัการโรงแรม โดยถือเป็น
ภารกิจท่ีจะค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเสริมสร้างความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองกบัชุมชนและ
สังคมโดยรอบเพื่อความย ัง่ยนื 

 ยดึมัน่และบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
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การมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 บริษทัเช่ือมัน่ว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียเป็นกุญแจส าคญัท่ีท าให้บริษทัเขา้ใจถึงความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนเสียไดเ้สีย 
ซ่ึงเป็นกรอบในการก าหนดประเด็นส าคญัในการด าเนินงานดา้นความย ัง่ยนืของโดยบริษทั 
 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การส่ือสารและช่องทาง ความสนใจและคาดหวงั การตอบสนอง 

ผู้ถือหุ้นและนกัลงทุน   
ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ทั้งในฐานะบุคคล  
นิติบุคคล และกองทุน 
ท่ีไดรั้บผลตอบแทนจาก 
การด าเนินงาน 

- การจดัประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ 

- การเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศผา่นระบบ SET 
Portal ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์
ของบริษทั 

- การจดัใหมี้ช่องทางการ
สอบถามขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์

- การร้องเรียนผา่นช่องทาง
รับเร่ืองร้องเรียน 

- ผลการด าเนินงานดีและ
เติบโตอยา่งสม ่าเสมอ  

- การด าเนินงานเป็นไป
อยา่งโปร่งใส และเป็น
ธรรม  

- การบริหารความเส่ียง
อยา่งรัดกมุ และรอบคอบ 

- การเปิดเผยขอ้มูลตาม
ก าหนดเวลาอยา่งถูกตอ้ง 

- สร้างผลประกอบการ 
ท่ีดี ภายใตก้ารบริหารความ
เส่ียงท่ีรัดกมุ และรอบคอบ  

-  เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั
อยา่งโปร่งใสและทนั
เหตุการณ์ผา่นตลาด
หลกัทรัพยฯ์  และช่องทาง
กิจกรรมอ่ืน รวมถึงทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

-  เชิญชวนผูถื้อหุน้ 
เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปี และร่วม
แสดงความคิดเห็นในท่ี
ประชุม 

ลูกค้า     
นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ  
ผูม้าประชุมสมัมนา  
ผูม้ารับบริการของโรงแรม 
 

- เวบ็ไซตข์องบริษทั 
- ส่ือสงัคมออนไลน ์
- การปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
ขณะใหบ้ริการ 

- การร้องเรียนผา่นช่องทาง
รับเร่ืองร้องเรียน 

- บริการท่ีมีคุณภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐาน  

- ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย 
- ความคุม้ค่ากบัเวลาท่ีใช ้
- ความพร้อมและความ
รวดเร็วในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้  

- การรับฟังปัญหา และช่วย
แกไ้ข บรรเทา เยยีวยา 
กรณีท่ีลูกคา้มีปัญหา
เกิดข้ึน 

- การรักษาขอ้มูลความเป็น
ส่วนตวัของลูกคา้ 

- ความโปร่งใสดา้นราคา 
เช่น การเสนอราคาใน
เวบ็ไซตต์่างๆ 

- การฝึกอบรมพนกังานเพื่อ
รักษามาตรฐานคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

- ส่งมอบบริการท่ีตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 

- ท าการตรวจสอบและ
รับประกนัคุณภาพของ
บริการ 

- ส ารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของลูกคา้และ
ตอบค าถามผา่นช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารต่างๆ  เป็นประจ า 

- ส่ือสารผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์ และพฒันา
ปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทั
อยา่งต่อเน่ือง 
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การส่ือสารและช่องทาง ความสนใจและคาดหวงั การตอบสนอง 
- ประสบการณ์ใหบ้ริการ
พิเศษเฉพาะบุคคล 

- ทบทวนโปรแกรมการ
ส่งเสริมการขายและราคาขาย
อยา่งสม ่าเสมอ 

- ซ่ือสตัยต์่อค าสญัญาท่ีใหก้บั
ลูกคา้ 

พนักงาน    
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 

- การจดัปฐมนิเทศส าหรับ
พนกังานในทุกระดบั 

- การใหข้อ้มูล ข่าวสาร 
ความรู้ ผา่นระบบการ
ส่ือสารภายในองคก์ร  

- การจดัฝึกอบรมและ
กิจกรรมต่างๆ ใหแ้ก่
พนกังาน 

- การจดัใหมี้ช่องทางการรับ
ฟังขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

- การส ารวจความคิดเห็น
อยา่งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

- การประเมินศกัยภาพของ
พนกังานรายปี 

- กิจกรรมเพ่ือพบปะพดูคุย
ระหวา่งพนกังานและ
ผูบ้ริหาร 

- ทิศทางธุรกิจ นโยบาย 
แนวทางปฏิบติั 

- สวสัดิการและ
ค่าตอบแทนท่ีดี 

- ความมัน่คงและความ
เจริญเติบโตในหนา้ท่ีการ
งานของพนกังาน 

- โอกาสในการพฒันาและ
เขา้ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะ
อยา่งเท่าเทียมกนั 

- ความเคารพในสิทธิและ
การไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็น
ธรรม 

- ความสมดุลระหวา่งการใช้
ชีวติและการท างาน 

- พิจารณาพนกังานปัจจุบนั
เป็นอนัดบัแรกเม่ือมี
ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 

- จดัใหมี้อาชีวอนามยั ความ
ปลอดภย และ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ี
ท างาน 

- ก าหนดนโยบายและวธีิ
ปฏิบติัของฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและการปฏิบติัตาม
กฎหมายแรงงาน 

- การส่งเสริมความกา้วหนา้ใน
เสน้ทางอาชีพส าหรับ
พนกังาน 

- การส ารวจการจ่าย
ผลตอบแทนของตลาดอยา่ง
สม ่าเสมอทุกปีเพื่อให้
ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนท่ี์เหมาะสม 

- จดัหลกัสูตรฝึกอบรมท่ี
สอดคลอ้งกบัพนกังานใน
สายงานและในระดบัต่างๆ 

- การส ารวจความพึงพอใจของ
พนกังานและประเมินผลงาน
ประจ าปี 

- ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใน
การท างานใหถู้กตอ้งตาม
หลกัอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัในการท างาน 

คู่ค้า/เจ้าหนี ้ ติดต่อส่ือสารผา่นอีเมลและ
โทรศพัทอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

- ปฎิบติัต่อคูค่า้อยา่งเป็น
ธรรมและเท่าเทียม 

- กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง
ท่ีโปร่งใส 

- ความเคร่งครัดในการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้ก
ลงกนั 

- มีหลกัการคดัเลือกคูค่า้และ
กระบวนการตรวจสอบท่ี
ชดัเจน 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลง
กนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

- ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอยา่งทนัท่วงที 
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การส่ือสารและช่องทาง ความสนใจและคาดหวงั การตอบสนอง 
- ตรวจสอบและแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ทนัท่วงที 

หน่วยงานรัฐ เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ี 
หน่วยงานของรัฐจดัข้ึนอยา่ง
เป็นประจ า 

- ปฏิบติัตามนโยบาย และ
กฎระเบียบอยา่งครบถว้น
และเคร่งครัด 

- สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงานรัฐบาล 

- พฒันาโครงการความร่วมมือ
ระหวา่งกนัของภาครัฐ และ
เอกชน 

- ใหค้วามรู้ในเร่ืองวธีิการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศแก่
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการและกิจกรรมเพ่ือ
สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

- การจา้งงาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสงัคม 

- เผยแพร่เอกลกัษณ์และ
วฒันธรรมท่ีดีงาม 

- เคารพในวถีิชีวติของ
ชุมชน 

- การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่ง
สร้างสรรค ์

- เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
- การก าจดัของเสียอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- จา้งงานและส่งเสริมการ
พฒันาอาชีพของคนในชุมชน 

- ส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งใน
ทอ้งถ่ิน 

- ใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
- ก าจดัของเสียอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชน
ทอ้งถ่ินในโครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ 

หน่วยงานก ากบัดูแล - รายงานประจ าปี 
- แบบ 56-1 

- ปฏิบติัตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้ก าหนด 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจดว้ยความ
รับผิดชอบ ถูกตอ้งและ
โปร่งใส 

- การเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เพียงพอ 

- ความโปร่งใสดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

การท าตามหลกัเกณฑ ์และ
ค าสัง่ ตลอดจนนโยบายของ
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
องคก์ร 
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การก าหนดประเดน็ส าคญัด้านความยั่งยืนของบริษัท 
 

 บริษทัไดท้บทวนและจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นดา้นความย ัง่ยืน โดยพิจารณาจากผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัต่อทั้งบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

 ประเด็นความยัง่ยืนทีส่ าคัญ  

 
 
 
 
 
 



 รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 2560 
 

 

18 
 

การด าเนินงานอย่างยัง่ยืนระดบันโยบาย 
 

1. การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
 

 คณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจโดยยึดถือการ
ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการ ดว้ยโดยเช่ือมัน่วา่โครงสร้างและวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีแขง็แกร่งจะสามารถน าพาบริษทัให้บรรลุ
เป้าหมาย และสนบัสนุนการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้างความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561   
 ด้วยความมุ่งมัน่ด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงได้รับการประเมินผลด้านการก ากับดูแลกิจการตาม
โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (Thai 
Institute of Directors – IOD)  ประจ าปี 2560 วา่อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลศิ”  
 

2. จริยธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
  

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ โปร่งใส ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อการเจริญเติบโตและความมัน่คงของกิจการ การมีส่วนร่วม การท างานเป็น
ทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษทัไดก้ าหนดจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 จริยธรรมทางธุรกจิ 
- ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 
- ปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน 
- รับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านส่ิงแวดล้อม และการสนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเขา้ไปมีส่วนร่วมตาม

สถานภาพของบริษทั 
 

 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
1. ความรับผดิชอบต่อองค์กร    
1.1 ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั 
1.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
1.3 ปฏิบติัตามข้อพึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของบริษทั  
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะ

น าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
1.6 ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษทัรวมทั้งขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ 
2. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 2.1  ปฏิบัติหน้าท่ีตามมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม และระมัดระวัง  
รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
2.3 ก ากบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
2.4 ก ากบัดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัและการปฏิบติัอ่ืนๆ อยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา 
3. ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 3.1  ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั 
 3.2 ก ากบัดูแลใหมี้ระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพท่ีดีต่อลูกคา้ และพนกังาน 
 3.3 ก ากบัดูแลและส่งเสริมใหบ้ริษทัปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเป็นธรรม 
 3.4 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนบัสนุนใหมี้การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็น

การใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง 
 3.5 สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อได ้
 3.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเก่ียวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม หรือ

ขอ้ก าหนดต่างๆ 
 3.7 ใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัการศึกษา 

และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่
 3.8 สร้างจิตส านึกให้พนกังานของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสร้าง

ความเขา้ใจกบัสังคมชุมชนในบริเวณท่ีบริษทัตั้งอยู ่เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั 
 3.9 ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
 3.10 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั 

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล    
 4.1 ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และไม่ เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อ 

บุคคลภายนอก 
 4.2 เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีก าหนด 
 4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้งจากต าแหน่งหนา้ท่ีและขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั    
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 4.4 ระมดัระวงัในการท ารายการระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัเป็น
ส าคญั และตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการและขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียว
โยงตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด   

 4.5 กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
พิจารณาตดัสินใจ และตอ้งออกจากท่ีประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว 

 4.6 ไม่เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่จะได้รับการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
1. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น    
1.1 ปฏิบัติหน้า ท่ีตามตามกฎหมาย ว ัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม  

ผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

1.2 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจในการด าเนินการใดๆ ดว้ยจิตอนับริสุทธ์ิ (good 
faith) และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม 

1.3 ไม่บริหารองคก์รอยา่งขาดความระมดัระวงัหรือขาดความย ั้งคิด  
1.4 เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา

องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
1.5 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการประยุกต์ความรู้และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษทั 
1.6 จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัเส่ือมค่าผดิปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.7 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งครบถว้นถูกตอ้งตามความจริงต่อคณะกรรมการและ

ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
1.8 ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง พวกพอ้ง และผูอ่ื้น 
1.9 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กรทั้งทางด้าน

บวกและดา้นลบ ซ่ึงจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
1.10 ไม่ด าเนินการใดๆในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัโดยมิได้แจง้ให้

บริษทัทราบ 
1.11 ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 
1.12 ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 
2. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า    
2.1  สนองความตอ้งการของลูกคา้ / ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและบริการท่ีดีเลิศ 
2.2 ก าหนดระดบัคุณภาพของสินคา้และการบริการให้เป็นท่ียอมรับไดแ้ก่ลูกคา้ 
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2.3 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้ และบริการอยา่งครบถว้น 
ถูกตอ้งเป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

2.4 ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
2.5 ไม่ส่งมอบสินคา้และการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งๆท่ีรู้วา่สินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย หรือ

อาจเกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐานตก 
ถึงมือลูกคา้ 

2.6 จดัระบบการบริการลูกคา้ ให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินคา้และบริการไดโ้ดยสะดวก 
และก าหนดใหมี้การด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

2.7 พยายามบริหารตน้ทุนการผลิตใหต้ ่าสุดแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐาน
ตลอดเวลา 

2.8 รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น ามาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

2.9 แสวงหาวธีิการต่างๆ เพื่อเป็นการใหบ้ริการต่อลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
2.10 ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือสัญญาต่างๆ ท่ีมีกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
2.11 หากมีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้เพื่อ

ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 
2.13 จดัใหมี้ระบบท่ีใหค้วามปลอดภยัต่อลูกคา้ เช่นระบบป้องกนัอคัคีภยั ป้องกนัการถูกโจรกรรม 
2.14 ไม่ควรคา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ี

ไมเ่ป็นธรรมต่อลูกคา้ 
3.  ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน   
3.1 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ  

พนกังานแต่ละคน 
3.2 ส่งเสริมพฒันา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า และความมัน่คงใน

อาชีพ 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบริษทั 
3.4 ดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามยั และการกระท าดว้ย

ความสุจริต 
3.5 การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรมและกระท าดว้ย

ความสุจริต 
3.6 ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆเก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน 
3.7 บริหารงานพนักงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆโดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
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3.8 ปฏิบติัต่อพนักงานบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าท่ีส่วน
บุคคล 

4. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้
4.1  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินการช าระ

คืน การดูแลคุณภาพของหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีให้ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี กรณีท่ีจะไม่
สามารถปฏิบติัได้ตอ้งรีบเจรจากบัคู่คา้และเจา้หน้ีเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

4.2 ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัลูกคา้หรือเจา้หน้ี ถา้หากวา่มีขอ้มูลวา่ 

มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดย
ยติุธรรมและรวดเร็ว 

4.4 รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
5. ความรับผดิชอบต่อการแข่งขันทางการค้า 
5.1  แข่งขนัทางการคา้ขายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
5.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมผดิ 

กฎหมาย 
5.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
6.  ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม    

 6.1 ใหก้ารสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
 6.2 คืนผลก าไรส่วนหน่ึงขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
 6.3 ไม่กระท าการใดๆท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 6.4 ไม่กระท าการใดๆท่ีช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการหลีกเล่ียงการ 

ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 
 6.5 ปลูกฝังจิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
 6.6 ปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

ออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
 6.7 ไม่น าเงินของผูถื้อหุน้ไปสนบัสนุนทางการเมือง 
 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
พนกังานของดุสิตธานีต่องปฏิบติังานอย่างมืออาชีพและยึดมัน่ในหลกัจรยธรรมของบริษทั เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการท างาน สร้างความสัมพนัธือนัดีต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและคงไวซ่ึ้งภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของบริษทั 
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1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เพื่อความกา้วหนา้และความมัน่คงของบริษทั
และตวัพนกังานเอง 

2. ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกนัในหมู่พนกังาน ร่วมกนั
ท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เอาใจใส่และปฏิบติัหน้าท่ีการงานของบริษทัด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษทัให้มีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ มีก าไร และพฒันาบริษทัไปสู่ความเป็นเลิศ 

4. ใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบ ารุงรักษาไม่ให้เส่ือมค่าปกติหรือสูญหาย 
รวมทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

5. รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
6. ร่วมมือและช่วยเหลือในการท างานกบัผูร่้วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษทั และเคารพในสิทธิของ

พนกังานอ่ืนท่ีร่วมบริษทัเดียวกนั 
7. เอาใจใส่และช่วยเหลือด าเนินการใดๆท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีดีในการท างานให้มี

ความสะอาดปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 
8. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษทั

เป็นส าคญั 
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั/ผูบ้ริหาร และเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซ่ึงความจริงและไม่เป็นธรรม 
10. แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร หากพบวา่มีการกระท าใดๆในบริษทัโดยมิชอบหรือผดิกฎหมาย 
11. ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
12. ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 
13. เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา

องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
14. ไม่รับของขวญั เวน้แต่เป็นการรับอนัเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชา

ทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
 

3. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 

 การทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นปัญหาท่ีบัน่ทอนความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาขององคก์รในทุกระดบั ซ่ึงจะ
ส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน และผลประกอบการ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององคก์ร และจะส่งผลเสียต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในท่ีสุด บริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ป้องกนั แกไ้ข ไม่ส่งเสริมและไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ไม่วา่ในรูปแบบใดๆ  
 บริษทัร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึง
ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติแห่งประเทศไทย 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลกัดนัให้เกิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง โดยไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองฐานะเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558   
 บริษทัก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไวด้งัน้ี 
 

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
1. บริษทัวางตวัเป็นกลางทางการเมืองและไม่มีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

แก่พรรคการเมือง หรือผูมี้อ  านาจทางการเมือง 
2. คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุน

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ

ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารปฏิบติั
ตามนโยบายของบริษทัและมาตรฐานในเร่ืองการคอร์รัปชัน่ใหมี้ความรัดกุม ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

4. กรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ และการสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ การส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ี
บริษทัมีอ านาจในการควบคุม หรือตวัแทนทางธุรกิจ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
แนวปฏิบติั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของ
กฎหมาย 

5. ผูต้รวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งตามนโยบาย แนวปฏิบัติ กฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษทัมีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงในเร่ืองการคอร์รัปชั่น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของบริษทั และไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบัของบริษทั ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
เพื่อน และคนรู้จกัทั้งทางตรงและทางออ้ม 

2. พนกังานทุกคนตอ้งไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายเป็นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง หากมีขอ้สงสัยหรือปัญหาให้ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจสอบภายใน
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธเร่ืองการคอร์รัปชัน่หรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั 
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4. ในการท าธุรกรรมกบัภาครัฐหรือเอกชน ตอ้งด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และเหมาะสม หลีกเล่ียง
การกระท าอนัอาจจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือพนักงานเอกชนด าเนินการในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่เหมาะสม โดยปฏิบติัตามกฎหมายไทย 

5. ผูก้ระท าคอร์รัปชัน่ถือเป็นผูก้ระท าผดิ ตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยั และตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 
6. บริษัทจะท าความเข้าใจและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นน้ี  ต่อบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอก ผา่นอินทราเน็ต และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.dusit.com 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการไม่ช่วยเหลือทางการเมือง 
1. หลีกเล่ียงการเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือตวัแทนพรรคการเมือง 
2. หลีกเล่ียงการบริจาคใหก้บัพรรคการเมือง และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
3. ไม่ใหเ้งินหรือส่ิงอ่ืนใดสนบัสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมือง หรือผูมี้อ  านาจทางการเมือง 
4. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายของประเทศไทยก าหนด 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริจาคการกุศล 
1. ไม่สนบัสนุนหรือท ากิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวงัหรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมทาง

ธุรกิจ 
2. มีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้กบัสถาบนั มูลนิธิ ท่ีมี

รายช่ือตามอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดอนุมติัโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
3. มีนโยบายการบริจาคเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา ตามอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดอนุมัติโดย 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 

นโยบายการรับหรือใช้เงินสนับสนุน 
บริษทัไม่มีนโยบายการรับหรือใช้เงินสนบัสนุนจากคู่คา้ ยกเวน้กรณีการรับเงินสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
การขอเงินสนบัสนุนการส่งเสริมการขายทั้งหมดจะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑข์องการส่งเสริมการขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกคา้มาใช้บริการมากข้ึน อนัจะส่งผลให้บริษทัมีรายได้
เพิ่มข้ึน และส่งเสริมรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของการประชาสัมพนัธ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของส่ือ 
และโฆษณาของหอ้งอาหารหรือโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ 

การใชจ่้ายเงินสนบัสนุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัและเป็นไปตามมาตรฐานของดุสิต เท่านั้น 
 

นโยบายการจ่ายเงินค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้แก่พนักงาน 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายของขวญัให้แก่พนกังานตามเทศกาล และประเพณีนิยม รวมถึงเพื่อเป็นการช่ืนชม

ผลการปฏิบติังานภายใตห้ลกัการต่างๆ เช่น โครงการดุสิตขอบคุณ โดยแต่ละโรงแรมจะมีการมอบรางวลัในรูปแบบ
ต่างๆกนั 

 

http://www.dusit.com/
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ในปี 2560 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมแข่งขนัตอบแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนความรู้พนกังานเร่ืองจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษทั นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และนโยบายไม่รับของขวญั ในส่วนของการประเมินตนเองโดย
ผูบ้ริหารและพนกังาน  ทางบริษทัไดก้ าหนดค าถามท่ีใชป้ระเมินตนเองของพนกังานในดา้นการสนบัสนุนนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่  รวมทั้งนโยบายการไม่รับของขวญั โดยแนบไวก้บัแบบฟอร์มการประเมินผลกลาง
ปี  เพื่อมัน่ใจวา่พนกังานสามารถตรวจสอบและประเมินตนเอง  โดยมีผูบ้ริหารยนืยนัการประเมินดงักล่าวอยา่งน้อยปี
ละหน่ึงคร้ัง ส าหรับพนกังานโรงแรมต่างๆ ในเครือได้รับการอบรมเร่ืองนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการ
ประเมินและบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย บริษทั ดุสิตธานี 
จ  ากัด (มหาชน) รวมถึงบริษทัในเครือท่ีอยู่ภายใต้เง่ือนไขมีหน้าท่ีและจรรยาบรรณในการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบติัเพื่อรองรับนโยบายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัมิให้องคก์รเป็นแหล่งฟอกเงินและสนบัสนุน
ทางเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งและแนวทางปฏิบติัท่ีส านกังาน ปปง. ก าหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัด  

บริษัทให้การสนับสนุนผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ โดยให้มีการส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆท่ีเหมาะสมไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งไดก้ าหนดนโยบายการรับ
แจง้ขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียน (Whistle-Blowing Policy) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยก าหนดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล
หรือขอ้ร้องเรียน กระบวนการจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียน มาตรการคุม้ครองสิทธิของผูใ้หข้อ้มูล การรักษา
ขอ้มูลของผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบัใหจ้  ากดัเฉพาะผูท่ี้รับผดิชอบท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบประเด็นท่ีร้องเรียนเท่านั้นท่ีจะ
เขา้ถึงขอ้มูลได ้ 

ส าหรับช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบับริษทัในกรณีท่ีมีค าถามหรือขอ้สงสัย ตลอดจนขอ้เสนอแนะ หรือขอ้
ร้องเรียน โดยสามารถติดต่อบริษทัไดท่ี้ 

 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี 
ท่ีอยู:่  257 ซอยสุขมุวทิ 49 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

หรือ  
 นางปราณี ภาษีผล 

 ท่ีอยู:่ 44 ซอยติวานนท ์40 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
หรือ 
 ศาตราจารยพ์ิเศษ ดร. กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์

ท่ีอยู่:  สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 96/1 อาคารจีพีเอฟ ชั้น 15-16  
(ทาวเวอร์ บี) ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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2. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 
ท่ีอยู่:  บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้ น 3 ถนนพระราม 4  

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
3. เลขานุการบริษัท 

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล 
ท่ีอยู่:  บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้ น 5 ถนนพระราม 4  

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
4. ผู้อ านวยการฝ่ายสอบภายใน 

นายอรรถพล วชัระไพโรจน์ 
ท่ีอยู่:  บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้ น 5 ถนนพระราม 4  

แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 

4.  การบริหารความเส่ียง 
 

 ในสภาวะแวดลอ้มปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การบริหารความเส่ียงทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต เป็นส่ิงส าคญัต่อความส าเร็จและความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากบริษทัมีการ
ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว การมีวธีิการบริหารความเส่ียงท่ีแขง็แกร่ง เพื่อใหธุ้รกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอยา่งมัน่คง
และย ัง่ยืนให้แก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนในระยะยาว โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก บริษทัประเมินความเส่ียงท่ีหลากหลายรวมถึงผลกระทบท่ีอาจมีต่อธุรกิจของ
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม  

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษทั หวัหนา้หน่วยธุรกิจ และตวัแทนจากแต่ละฝ่ายในองคก์ร โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพื่อหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้ค  าแนะน า
ด้านบริหารความเส่ียงทั่วทั้ งองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงตามหลัก COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งทบทวน พิจารณา และปรับเปล่ียนโครงสร้างการ
บริหารความเส่ียง แนวทางการปฏิบติั ทิศทางและนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหมี้ความเหมาะสม
กบัเหตุการณ์และสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และก าหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหารความ
เส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความส าคญัและมีความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืนในรอบปี 2560 รายละเอียด
รายงานไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
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5. การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

 ในฐานะองคก์รชั้นน าในธุรกิจการให้บริการ บริษทัให้ความส าคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน
ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของการให้บ ริการ ขั้ นตอนของกระบวนการท างาน และการว ัดผล  
เพื่อก่อใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ และการรักษาต าแหน่ง
ทางการตลาด บริษทัไดน้ าระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ ISO9001:2015 เขา้มาประยกุตใ์ชภ้ายใตก้าร
ก ากบัดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละโรงแรม เพื่อให้เกิดการด าเนินการอย่างจริงจงั และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและ
มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้งไดว้างหลกัเกณฑ์ช้ีวดัประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายในการสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ และก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ไวด้งัน้ี 

 มาตรฐานของการใหบ้ริการ กระบวนการท่ีน าไปใช ้และการวดัผล 
 การเฝ้าติดตามกระบวนการท างาน 
 การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 การป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
 ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
 ต าแหน่งทางการตลาด 
 ความมุ่งมัน่และการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
 ขอ้บงัคบัในการด าเนินธุรกิจ 

 เน่ืองดว้ยบริษทัตระหนกัถึงเร่ือง การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality Management) เพื่อท่ีจะบรรลุ
พนัธกิจ คือ สร้างประสบการณ์เหนือระดบัความคาดหวงัส าหรับทุกการบริการ ในปี 2559 บริษทัจึงไดน้ ามาตรฐาน
การจดัท าระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) โดยบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั มาใชก้บัโรงแรมท่ี
บริษทัเป็นเจา้ของ (Owned Hotels) และโรงแรมท่ีบริษทัรับมาบริหาร (Managed Hotels) ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ปัจจุบนัมีโรงแรมในเครือท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ทั้งส้ิน 8 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรมใน
ประเทศไทย 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมในต่างประเทศอีก 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี  
 ในปี 2560 บริษทัไดเ้ขา้สู่ปีท่ีสองส าหรับการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร (Total Quality Management) บริษทั
ได้จัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO14001:2015) โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น 
ผูป้ระสานงานในแต่ละภาคทวีป รวมถึงเป็นผูจ้ดัอบรมและรับรองระบบดงักล่าวให้กบัโรงแรม 5 แห่งในประเทศ
ไทย ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิต  
ปร๊ินเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมอีก 4 แห่งในต่างประเทศ ไดแ้ก่ โรงแรม
ดุสิตธานี เลคววิ ไคโร โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี  
 นอกจากน้ี โรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมดุสิต-
ธานี มลัดีฟส์ ไดก้ารรับรองระบบการจดัการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  
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 อยา่งไรกดี็ โรงแรมท่ีไดรั้บรองระบบการจดัการคุณภาพในปีท่ีผา่นมา ไดมี้การตรวจระบบซ ้ าเพื่อใหลู้กคา้และผู ้
มีส่วนได้เสียมัน่ใจในมาตรฐานให้เป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้และคงสร้างประสบการณ์เหนือระดับความ
คาดหวงัในทุกการบริการ  
 ล่าสุด โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ได้การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 
(18001:2007) ซ่ึงถือวา่ เป็นโรงแรมแห่งแรกในเครือท่ีด าเนินการขอระบบดงักล่าว 
 

การด าเนินงานอย่างยัง่ยืนด้านเศรษฐกจิ 
 

 บริษทัก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืนโดยใช้นโยบายเชิงรุกควบคู่ไปกับการ
บริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริหารและการลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อกระจายความเส่ียง บริหารจดัการอตัราส่วนทางการเงินและค่าใช้จ่ายของบริษทัและบริษทัย่อยให้
เหมาะสมกบัเป้าหมายรายไดแ้ละแผนธุรกิจขององคก์ร รวมทั้งท าการศึกษาและสรรหาเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ท่ี
เหมาะสมท่ีจะช่วยให้สามารถลงทุนตามกลยทุธ์และแผนธุรกิจท่ีวางเอาไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายไดแ้ละ
ผลก าไรท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง และน าผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นบัตั้งแต่การก าหนด
นโยบายปันผลก าไรสุทธิในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 แก่ผูถื้อหุ้น การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริหารและ
พนกังาน รวมทั้งการจดัท างบการเงินท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้และจดัท าเอกสารเพื่อส่ือสารผลประกอบการไปยงัผู ้
ถือหุ้นในทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และให้ความส าคญักบัการมีวินยัทางการเงินและการบริหารความเส่ียง
ทางการเงิน 
 

 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
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การด าเนินงานอย่างยัง่ยืนด้านสังคม 
 

 บริษทัให้ความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนโดยมุ่งเน้น
ในเร่ืองการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย การเคารพในความแตกต่างหลากหลายและยึด
หลกัสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัดา้นแรงงานอยา่งเป็นธรรม การดูแลอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีดี ตลอดจนมุ่ง
ส่งเสริมความรู้และพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนักและให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษย ์และเล็งเห็นวา่หลกัการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานส าคญัของการอยูร่่วมกนัอยา่งผาสุก ซ่ึงมีส่วนส าคญัใน
การเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์นบัเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพดว้ย
การไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคภายในองคก์ร เคารพในสิทธิทางการเมืองอนัพึงมีของ
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคุกคามทางเพศ โดย
มีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

- สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัไม่มีนโยบาย ไม่กระท าและไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่กระท าและไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงานหรือการใชแ้รงงานต่าง
ดา้วท่ีผดิกฎหมาย รวมถึงต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก 

- ส่งมอบสินคา้และบริการดว้ยมาตรฐานสูงสุดใหแ้ก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ ศาสนาอยา่งเท่าเทียมกนั 
- เปิดโอกาสดา้นการจา้งงานบุคคลรวมไปถึงการจา้งงานคนพิการอยา่งเท่าเทียมกนั 
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายจัดการมี  

พนัธสัญญาในการป้องกนัและก าจดัการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิใหเ้กิดข้ึนได ้
- บริษทัจดัใหมี้การฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงคใ์นเร่ืองสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน โดยก าหนดใหพ้นกังาน

ทุกคนตอ้งผา่นการฝึกอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชัว่โมง 
 ยิ่งไปกวา่นั้น บริษทัไดจ้ดัใหมี้การป้องกนัการคุกคามทางเพศภายในองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็น
ถึงแนวนโยบายท่ีไม่ยอมรับ และไม่ยอมอ่อนขอ้ต่อการคุกคามทางเพศไม่วา่ในรูปแบบใดๆ โดยแสดงแนวนโยบาย
และการบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation Manual และจ ากดัความการกระท าท่ีถือเป็น
การคุกคามทางเพศโดยสรุป ดงัน้ี 

- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเก่ียวกับเร่ืองเพศอย่างไม่พึงประสงค์ เช่น  
การวพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบัเร่ืองรสนิยมทางเพศของผูอ่ื้น 

- การกระท าใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางเพศท่ีสร้างความเป็นปรปักษ ์หรือข่มขู่ในท่ีท างาน หรือการกระท า
ใดๆ ท่ีเขา้ข่ายไม่พึงประสงค์ในเร่ืองเพศ การเผยแพร่เร่ืองข าขนัเชิงลามกในสถานปฏิบติังาน แสดงติด
ประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาหรือรูปภาพท่ีแสดงถึงการคุกคามทางเพศ 
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บริษทัก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้กระท าความผิดในเร่ืองดงักล่าวในระดบัสูงสุด กล่าวคือ เลิกจา้ง และไดจ้ดั
ให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู ้จ ัดการทั่วไปของโรงแรม โดย 
ขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั 
 

2. การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
 

 บริษทัเช่ือวา่บุคลากรคือกุญแจหลกัในการน าไปสู่ความย ัง่ยืน บุคลากรคือแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม และ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นบริษทัจึงใหค้วามส าคญัในการมุ่งมัน่พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัท  รวมบริษัทย่อยและวิทยาลัยดุสิตธานี มีพนักงานรวมทั้ งส้ิน 3,703 คน 
ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 37 คน พนกังานในส่วนของส านกังานใหญ่ 249 คน และพนกังานปฏิบติัการ/บริการในส่วน
ของโรงแรม 3,417 คน 

 

2.1  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล

ซ่ึงเป็นรากฐานแนวคิดท่ีบริษทัยึดถือในการปฏิบติัต่อพนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั โดย
เล็งเห็นว่าสวสัดิภาพและความเป็นอยู่อนัดีของพนกังานคือความเขม้แข็งขององค์กร การปฏิบติัต่อพนักงานและ
ลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกและพลงัในการให้ความร่วมมือ 
และสนบัสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานและให้บริการแก่ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการดงัน้ี 

- จดัให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานอย่างเหมาะสม เช่น  
การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน การจดัให้มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาด
เพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยั 

- พฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านการ
ท างาน การฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ การฝึกฝนผา่นการปฏิบติังานจริง และ
เล่ือนต าแหน่งเม่ือมีผลงานและโอกาสท่ีเหมาะสมอยา่งเท่าเทียมกนั 

- จดัให้มีเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังาน และให้พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
ตามศกัยภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนท่ีเป็นอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั 

- จดัใหมี้กระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมส าหรับพนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
- จัดให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนัลาพักผ่อนประจ าปี  

การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี และห้องพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน  
ม้ืออาหารในช่วงเวลาปฏิบติังาน สิทธิการเขา้พกัในโรงแรมของบริษทัและโรงแรมในเครือในราคา
พนกังาน และอตัราค่าหอ้งพกัพิเศษส าหรับครอบครัวและมิตรสหาย 
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- ให้ขอ้มูลส าคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนกังานเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน สถานะ และแผนงาน
ในอนาคตของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็นตน้ 

- ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั จดัให้มีการ
ท่องเท่ียวประจ าปี งานปีใหม่พนักงาน และกิจกรรมร่วมกนัระหว่างพนักงาน รวมไปถึงการท าบุญ
ร่วมกนัหรือท ากิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ เช่น การท าบุญใส่บาตรร่วมกนัในเทศกาลสงกรานต ์การจดั
กิจกรรมประดิษฐก์ระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง 

- จดัให้มีการให้รางวลัตอบแทนและแสดงความช่ืนชมในรูปแบบต่างๆ แก่พนกังานท่ีท าหน้าท่ีได้เป็น
อย่างดี หรือปฏิบติังานให้บริษทัมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green Employee 
Award, Long Service Award เป็นตน้ 

- จดัสรรสวสัดิการต่างๆ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติ และศาสนา ภายในองคก์รเพื่อความ
เท่าเทียม ตรงต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานและมีความทัว่ถึง 

 

2.2 การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ  
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว โดยถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าซ่ึงก าหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นท่ีตั้งของโรงแรมเป็นแนวทาง
ค่าจ้างส าหรับพนักงานแรกเข้าทั้ ง เพศชายและหญิง ซ่ึงในทางปฏิบัติ  ค่ าจ้างของพนักงานแรกเข้าจะ 
สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจา้งของโรงแรมในระดบัเดียวกนัในทอ้งถ่ินเดียวกนั และเพศไม่ไดมี้
ผลต่อการก าหนดเกณฑค์่าจา้งแต่อยา่งใด 

ในระยะสั้น บริษทัมีการปรับค่าจา้งและผลตอบแทนให้กบัพนกังานในเดือนเมษายนของทุกปี โดยพิจารณา
จากผลการประ เ มินการป ฏิบัติ ง านของแ ต่ละ บุคคล  และตามผลประกอบการในแ ต่ละ ปี  ส่ วนใน 
ระยะยาว มีการวดัผลการปฏิบติังานตามหลกั Balanced Score Card โดยมีตวัช้ีวดัดว้ยระบบ KPIs ดงันั้น พนกังานทุก
เพศ ทุกระดบั จะไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดโครงสร้าง
เงินเดือนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั   

นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสัประจ าปี และ เงินกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ (ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน) ให้แก่พนกังาน อาทิ ค่าครองชีพ อาหารและขนมหวานรวมถึงเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ
ต่อวนั วนัหยุดพกัร้อน วนัลาป่วย รวมถึงวนัหยุดพิเศษอ่ืนๆ เช่น Wedding Leave, Paternity Leave ประกนัชีวิตแบบ
กลุ่มและสวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบประกนัสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุก
แห่ง ประกนัการเดินทางกรณีท่ีตอ้งเดินทางเพื่อปฏิบติัหน้าท่ี เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเม่ือบิดา
มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั สวสัดิการค่าห้องพกั
โรงแรมในเครือในราคาพนกังานและสามารถให้เครือญาติเขา้พกัในราคาพิเศษ สิทธิลดหย่อนค่าเล่าเรียนบุตรใน
วทิยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซกัรีด ส่วนลดจดังานแต่งงานของพนกังานหรือบุตรท่ีโรงแรมในเครือ สวสัดิการ
การกูเ้งินอตัราดอกเบ้ียพิเศษกบัธนาคารท่ีเขา้ร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอาย ุเป็นตน้ 
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ทางดา้นสวสัดิภาพของพนกังาน บริษทัจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปี ตามกลุ่มอาย ุเพศ โดยใหบุ้คลากร
จากโรงพยาบาล มาให้บริการตามสถานท่ีท่ีจดัไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจดัแพทยม์าให้ค  าแนะน าเม่ือพนกังานมี
ขอ้สงสัยหรือขอ้สอบถามเร่ืองสุขภาพ  พร้อมทั้งจดัการอบรมเพื่อใหค้วามรู้กบัพนกังานในเร่ืองการรักษาสุขภาพและ
การป้องกนัโรคต่างๆ 

 

2.3 การพฒันาบุคลากร 
พนกังานเป็นทรัพยากรส าคญัของการสร้างความเขม้แขง็และย ัง่ยนืของสังคม ดงันั้นพนกังานทุกคนจึงไดรั้บ

การพฒันาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรั้บการพฒันาทกัษะการท างาน 
และ ดา้นภาษาองักฤษ นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดหลกัสูตร Executive Trainee Program เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
ให้มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือเขา้ท างานในโรงแรมในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแมแ้ต่
บณัฑิตจบใหม่ท่ีสนใจงานดา้นโรงแรม โดยจดัโครงการ Management Trainee Program เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เพิ่งจบ
การศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเขา้รับการฝึกงานโดยจะไดรั้บการฝึกงานจากทุกหน่วยงาน
หลกัของบริษทั เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบติังานในบริษทัแบบองคร์วม และสามารถเขา้ท างานกบับริษทัและโรงแรมใน
เครือในฝ่ายท่ีมีความถนดัและสนใจ 

 

2.3.1 นโยบายในการพฒันาบุคลากร  
บริษทัเช่ือมัน่วา่การเจริญเติบโตขององคก์รนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพ และประสิทธิภาพของพนกังานบริษทัจึง

มีนโยบายมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาระบบการบริหารให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล พฒันาความรู้ของ
พนกังานทุกฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ เเละสนบัสนุนให้พนกังานได้
ใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ 
กบัความส าเร็จของบริษทั   

เพื่อผลกัดนัให้นโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม บริษทัไดมุ้่งเน้นให้ผูบ้ริหารร่วมกนัก าหนดทิศทางองค์กร 
(Direction) ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ (Vision)  เพื่อให้เเต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) 
เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อพนกังานในเเต่ละสายงานจะไดน้ าไปก าหนดวตัถุประสงคเ์เละตวัช้ีวดั (KPIs – 
Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร เเละหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของพนกังาน  ตวัช้ีวดัน้ีจะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเเต่ละคน และเป็นขอ้มูล
ในการพฒันาบุคคลากรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายต่อไป 

  
2.3.2 งบประมาณการพฒันาบุคลากร   

บริษทัเล็งเห็นว่าพนกังานคือทรัพยากรท่ีส าคญัขององค์กร การพฒันาศกัยภาพพนักงานถือเป็นนโยบายส าคญั 
บริษทัจึงไดก้ าหนดงบประมาณการฝึกอบรมประจ าปีของพนกังานส านกังานใหญ่เท่ากบัร้อยละ 1.5 ของยอดรวมเงินเดือนของ
พนกังานส านกังานใหญ่  และร้อยละ 3 ของยอดรวมเงินเดือนทั้งปีของพนกังานแต่ละโรงแรม เพื่อใชใ้นการฝึกอบรมพนกังาน
ทุกคน และก าหนดให้แต่ละบุคคลตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมโดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือหลกัสูตรภาคบงัคบัตามต าแหน่งท่ีบริษทั
ก าหนดข้ึน และตามสายอาชีพซ่ึงพนกังานสามารถออกไปฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง โดยการฝึกอบรมถือ
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เป็นหน่ึงในตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเเต่ละคนซ่ึงจะมี
การประเมินในไตรมาสท่ี 4 ของทุกปี  

 

2.3.3 การอบรมพนักงานใหม่ 
ส าหรับพนกังานใหม่ทุกคน จะไดรั้บการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หลกัสูตรคือ หลกัสูตร

ปฐมนิเทศเม่ือเร่ิมงาน เม่ือท างานครบ 60 วนั และ เม่ือท างานครบหน่ึงปี ตามล าดบั โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้พนกังาน
ใหม่ไดรั้บทราบระเบียบปฏิบติัในการท างาน ขอ้ปฏิบติั นโยบายขององค์กร รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
สถานท่ีตั้งของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมงานกบัทีมต่อไป   

แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ (แบ่งตามโมเดล 4Cs การอบรมของบริษัท) 
 

ประเภท พนักงานระดบั 1-2 พนักงานระดบั 3 พนักงานระดบั 4-5 

การฝึกอบรมภาค
บังคบั 

 ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
 ความสง่างามในรูปแบบดุสิต 
 การประเมินผลการท างาน 
 การสมัภาษณ์โดยอิงพฤติกรรม 
 วทิยากรมืออาชีพ 
 ระเบียบวนิยัในท่ีท างาน 

 ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
 ความสง่างามในรูปแบบดุสิต 
 ภาวะผูน้ า   
 การสมัภาษณ์โดยอิง

พฤติกรรม 
 การสอนงานในท่ีท างาน 
 ระเบียบวนิยัในท่ีท างาน 

 

 ปฐมนิเทศพนกังานใหม่  
 ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ

การบริการ 
 ทกัษะการท างาน 
 ความสง่างามในรูปแบบดุสิต 
 ภาวะผูน้ า (ส าหรับพนกังาน

ระดบั 4) 
 การสอนงานในท่ีท างาน 

(ส าหรับพนกังานระดบั 4) 
การฝึกอบรมที่
เกีย่วกบัอาชีพ 

 หลกัสูตรการบริหารจดัการต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตนเอง  

 

 หลกัสูตรการบริหารจดัการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาตนเอง 

 การพฒันาขีดความสามารถท่ี
เก่ียวกบัหนา้ท่ีการท างาน เช่น 
ภาษาและคอมพิวเตอร์  

การฝึกอบรมเพ่ือ
ใช้ส าหรับเสรอม
สร้างศักยภาพ
ขององค์กร 

 การเงินส าหรับผูบ้ริหารท่ีไม่ใช่
นกัการเงิน 

 การบริหารรายได ้
 การเป็นผูป้ระกอบการ 
 การจดัท างบประมาณ ก าไร/

ขาดทุน การวเิคราะห์ทางการเงิน 
 ความเป็นผูน้ า 
 ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ 
 การน าเสนอใหไ้ดป้ระสิทธิผล

สูงสุด 

 ทกัษะการน าเสนอ 
 หลกัสูตรเก่ียวกบัธุรกิจและ

ความตอ้งการตามหน่วยงาน 

 หลกัสูตรเก่ียวกบัธุรกิจและ
ความตอ้งการตามหน่วยงาน 

 ภาษาต่างๆ ท่ีเกียวขอ้ง 
 เทคนิคการเพ่ิมยอดขาย 

การฝึกอบรม 
Corrective 

 การจดัการเร่ืองราวร้องทุกข ์  การจดัการขอ้ร้องเรียน 
 การจดัการเร่ืองราวร้องทุกข ์

 การจดัการขอ้ร้องเรียน 
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2.3.4  การพฒันาทกัษะพนักงานอย่างต่อเน่ือง  
การพฒันาพนกังานถือเป็นหวัใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัจึงไดมุ้่งเนน้ใหพ้นกังานทุก

ระดบัไดเ้ขา้ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีความรู้ ความช านาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต และเพื่อให้พนักงานระดับผูบ้ริหารและระดับปฏิบติัการได้พฒันาคุณภาพในการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง ทางบริษทัจึงส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมฝึกอบรมตามความต้องการโดยอิงจากแบบประเมินความ
ตอ้งการฝึกอบรมซ่ึงจดัท าเป็นประจ าทุกปี 

บริษทัจะเป็นผูก้  าหนดเเนวทางในการพฒันาพนกังาน ทั้งในรูปเเบบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถให้พนักงานระดบัสูงของบริษทั เช่น หลกัสูตรผูน้ าส าหรับผูบ้ริหารระดบักลางถึงระดบัสูง 
รวมถึงการหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพฒันาทักษะความช านาญจาก
ประสบการณ์ในต าเเหน่งหน้าท่ีใหม่ เป็นตน้ ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเล่ือนระดบัพนกังานให้เหมาะสมกบัหน้าท่ี
ความรับผดิชอบ 

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานแต่ละคนไดรั้บการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกดา้น บริษทัจึงก าหนดให้
มีการท าแผนการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนกังาน และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยยืนยนั
ไดว้า่ การฝึกอบรมพนกังานของบริษทัไดถู้กจดัท าอยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์มีการวางแผนการไวล่้วงหนา้ เป็น
ระบบ โดยบริษทัก าหนดเป้าหมายวา่โรงแรมต่างๆ จะตอ้งจดัการฝึกอบรมใหส้ าเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจ าปีไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของแผนการท่ีวางไว ้ ในการก าหนดแผนการฝึกอบรมประจ าปีนั้น ทางบริษทัจะให้ความส าคญั
กบัผลของการฝึกอบรมท่ีช่วยพฒันาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ มากกว่าจ านวนชั่วโมงในการฝึกอบรมของ
พนกังาน ดงันั้นบริษทัจึงไดมี้แนวทางในการก าหนดโครงการสร้างฝึกอบรม ดงัน้ี  

- พนกังานระดบั 1-3 (ระดบับริหาร) จะให้ความส าคญักบัการอบรมเฉพาะบุคคลท่ีช่วยพฒันาทกัษะ
ของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคน ดว้ยการเขา้อบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมหลกัของบริษทั และหลกัสูตร
การฝึกอบรมท่ีจดัโดยส านกังานใหญ่ดว้ยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวทิยากร หรือ การเขา้รับการอบรม
ท่ีจดัโดยบริษทัฝึกอบรมภายนอก เป็นตน้ 

- พนักงานระดับ 4-5 (ระดับปฏิบัติการ) ท่ีเป็นพนักงานส่วนหน้าจะมุ่งเน้นความส าคัญไปท่ีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการโดยก าหนดให้มีชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อเดือน 
ขณะท่ีพนักงานฝ่ายสนับสนุนนั้นจะให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมในแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ี
ความรับผดิชอบ และหลกัสูตรหลกัของบริษทั  
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ตารางแสดงหลกัสูตรของดุสิต 
 
ระดบั 

NSO DGC DSS FLL OPT HG PA MD 
18 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 18 ชัว่โมง 30 ชัว่โมง 12 hชัว่โมง 3 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 

1 X X X   X X X 
2 X X X   X X X 
3 X X X X X X X X 
4 X X X X X    
5 X X X X     

 

NSO   หลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่  DGC    หลกัสูตรความสง่างามอยา่งไทยในรูปแบบของดุสิต 
DSS หลกัสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต FLL  หลกัสูตรพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน 
OPT  หลกัสูตรทกัษะการสอนงาน  HG  หลกัสูตรการรับมือกบัความคบัขอ้งใจของพนกังาน 
PA   หลกัสูตรการประเมินผลการปฏิบติังาน MD   หลกัสูตรการรักษาวินยัของพนกังาน 
 

2.3.5 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)    
 เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการรับความรู้จากการฝึกอบรม พนกังานทุกระดบัสามาเรียนรู้และพฒันาทกัษะอยา่ง
ต่อเน่ืองผา่นวธีิการท่ีระบุไวใ้นตารางขา้งล่างน้ี  
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 2.3.6 การพฒันาพนักงานเพ่ือรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัท  
ส าหรับการพฒันาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตวัและการเติบโตนั้น ทางบริษทัมีการพฒันา ผูบ้ริหาร

โดยก าหนดเป็นแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว  

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้โครงการพฒันาคนเก่ง (D Star) เพื่อ
พฒันาแบบเร่งด่วน (Fast Track) ตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมรอบรับการเติมโตของ
บริษทัในระยะสั้น   

ส าหรับการพฒันาผูบ้ริหารรุ่นเยาว ์ทางบริษทัมีการด าเนินโครงการ Management Trainee อยา่งต่อเน่ือง
ในการพฒันาคนรุ่นใหม่เพื่อเติบโตในระดบัผูบ้ริหารในอนาคต ดว้ยการรับนกัศึกษาจบใหม่ท่ีมีศกัยภาพเขา้มาร่วม
โครงการ โดยในปีแรก Management Trainee ไดฝึ้กงานหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานบริหารจดัการ
ครบทุกด้าน รวมถึงการจดัท ารายงานการแกปั้ญหาท่ีพบเพื่อน าเสนอผูบ้ริหารเป็นแนวทางในการน าไปปรับใช้
พฒันาระบบต่างๆ และในปีท่ีสอง Management Trainee ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจ าและไดรั้บการพฒันาสู่
การเป็นผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูงของบริษทัต่อไป  
 

3. การดูแลด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

บริษทัให้ความส าคัญอย่างยิ่งในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดย
ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการ ตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 

 

การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ตามกฎกระทรวงท่ีก าหนดให้โรงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัในท่ีท างาน

และสถานประกอบการ ดงันั้น ทุกโรงแรมในเครือไดจ้ดัให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งได้รับการฝึกอบรม 3 หัวขอ้อย่าง
ครบถว้น ดงัน้ี  

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับหวัหนา้งาน 
2. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับผูบ้ริหาร 
3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับคณะกรรมการ  
ทั้งน้ี ทุกโรงแรมไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ท าหนา้ท่ีส ารวจความปลอดภยั การจดัท าขอ้บงัคบั 

คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน การวางระบบการรายงานสภาพ การท างานท่ีไม่ปลอดภยั การประเมินผลการ
ด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการประชุมการติดตามงาน เป็นตน้  
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สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน ปี 2560 มีดังนี ้
 

 
ช่ือโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลีย่ (%) 

1. ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 13 548 2.37 
2. ดุสิตธานี พทัยา 27 451 5.99 
3. ดุสิตธานี หวัหิน 7 355 1.97 
4. ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 7 370 2.00 
5. ดุสิตดีทู เชียงใหม ่ 7 127 5.51 
6. ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 7 183 3.83 
7. ดุสิตปร๊ินเซส โคราช * 7 129 5.43 
8. ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม ่ 7 124 5.65 

 

หมายเหต:ุ * บริษัท ดสิุต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย ได้ขายโรงแรมดสิุตปร๊ินเซส โคราช ให้แก่บริษัท อิมพีเรียล นครราชสีมา จ ากัด 
(เดิมช่ือบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา 4 จ ากัด) และบริษัท ทรัพย์ อิมพีเรียล โคราช จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา 5 จ ากัด) และได้โอนกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน อาคารโรงแรม และทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ ซ้ือเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 

 

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท างาน 
เพื่อให้พนักงานท างานอย่างปลอดภยั และลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน พนักงานจะได้รับการอบรมเร่ืองการ

ท างานอย่างปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานไดมี้การเก็บขอ้มูลสวสัดิภาพของ
พนกังาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจบ็จากการท างาน วนัท างานท่ีสูญเสีย และการขาดงาน ดงัน้ี  
 

หมายเหต:ุ 1. การบาดเจ็บจากการท างาน เป็นกรณีท่ีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการท างานและต้องหยุดงานอย่างน้อย 1 วันขึน้ไป โดยไม่รวมการ
บาดเจบ็ในระดับปฐมพยาบาล  
 2. วันท างานท่ีสูญเสีย คือ จ านวนวันท่ีเสียไปเน่ืองจากพนักงานเจบ็หรือป่วยจากการท างาน โดยจะเร่ิมนับตั้งแต่หยดุงานในวันถดัไป 
 3. การขาดงาน คือ จ านวนวันท่ีพนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ท้ังท่ีสืบเน่ืองจากการท างานและนอกการท างาน แต่ไม่ รวมถึงวันหยดุตาม
ประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ  

 
 

ที่ ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ปี 

2559 2560 

1 จ านวนกรณีการเจบ็ป่วยจากการท างาน (กรณี) 0 0 
2 จ านวนกรณีการบาดเจบ็จากการท างาน (กรณี) 25 25 
3 จ านวนพนกังานเสียชีวิตจากการท างาน (คน) 0 0 
4 อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน ( Injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 0.89 0.96 
5 อตัราวนัท างานท่ีสูญเสีย (Lost Day Rate) (วนัต่อ 200,000 ชัว่โมง) 10.69 7.27 
6 อตัราการขาดงาน (Absent Rate) (วนัต่อจ านวนวนัท างานของพนกังานทั้งหมด) 0.23 0.25 
7 จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (คน) 2,469 2,287 
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4. ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 
 

 แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้ามีฐานความคิดมาจากสิทธิของผูบ้ริโภค โดยบริษัทในกลุ่ม 
ดุสิตธานีค านึงถึงสิทธิของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้เป็นส าคญั และยดึหลกัการบริการดว้ยความรับผิดชอบต่อค ามัน่สัญญา
ท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ไว ้โดยมีช่องทางการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการท่ีหลากหลาย ลูกคา้จึงมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล
เพียงพอท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ สามารถเขา้ถึงการติดต่อส่ือสารกบับริษทัไดง่้ายและสะดวก และ
หากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ บริษัทจะรีบด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด นอกจากน้ี บริษทัมีระบบการบริหารงานอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหนา้ท่ีพิจารณาและจดัการในเร่ืองต่างๆ ในบริษทัใหเ้ป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อรักษามาตรฐานการบริการด้วยปรัชญาการ
ใหบ้ริการของดุบริษทัท่ีไดป้ฏิบติัต่อลูกคา้ทุกท่านดว้ยความอ่อนนอ้มจริงใจ สม ่าเสมอ ท าใหโ้รงแรมในกลุ่มดุสิตซ่ึง
เป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารงานดว้ยคนไทย ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 
 

รางวลัทีไ่ด้รับในปี 2560  
 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 

 
 

รางวลัโรงแรมท่ีดีท่ีสุดในกรุงเทพฯ ปี 
2560 จาก Worldwide Best Hotel.com 
 
 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 

 
 

รางวลั Hotels.com recognition ดว้ย
คะแนน 4.3/5 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 

 
หอ้งอาหารเบญจรงค ์ไดรั้บรางวลั Top 
Table 2017 จาก BK Magazine 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 

 
 

ห้องอาหารเบญจรงค์  ได้ รับรางวัล 
“Thailand Tatler Best Restaurant 2560”  จาก 
Thailand Tatler Magazine 
 
 
 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 

 
 

รางวลั Guest Review Awards 2016 จาก
เวบ็ไซต ์Booking.com 

ดุสิต อนิเตอร์เนช่ันแนล 
 

 
 

รางวลั Asia’s most promising brand  
จาก World Consulting & Research 
Corporation (WCRC) 
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โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 

 
 

หอ้งอาหาร Hamilton's Steak House ไดรั้บ
รางวลั "Excellence for 19th Bangkok's Best 
Restaurant Awards ปี 2560 ประเภท 
Steakhouse & Grill Category"  จาก  
Reader's Choice of Bangkok Best Dining & 
Entertainment Magazine 
 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 

 
 

หอ้งอาหาร Thien Duong ไดรั้บรางวลั 
"A Winner for 19th Bangkok's Best 
Restaurant Awards ปี 2560 ประเภท 
Specialties Cuisine Category"  จาก 
Reader's Choice of Bangkok Best Dining 
& Entertainment Magazine 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 

 
 

หอ้งอาหาร The Mayflower ไดรั้บรางวลั 
"A Winner for 19th Bangkok's Best 
Restaurant Awards ปี 2560 ประเภท 
“Chinese Category"  จาก Reader's Choice 
of Bangkok Best Dining & Entertainment 
Magazine 

โรงแรมดุสิตธานี มลัดฟีส์ 

 
รางวลั World Boutique Hotel Awards – Best 
Honeymoon Hideaway ประจ าปี 2560 
 

โรงแรมดุสิตธานี มลัดฟีส์ 
 

   
รางวลั “Asia's Most Excellent Hotel Resort” 
ในทวปีเอเชียปี 2560 

โรงแรมดุสิตธานี มะนลิา 
 

 
 

รางวลั Best City Hotel Manila ปี 2560  
จาก TTG Travel Awards 

โรงแรมดุสิตธานี มลัดฟีส์ 

 
รางวลั Haute Grandeur Hotel & Spa 
Awards ปี 2560 3 ประเภท ดงัน้ี 
- Best Luxury Hotel in the Indian Ocean 
- Best Family Resort in the Indian Ocean 
- Best Hiadeaway Spa on a Global Level 

โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ 
 

 
 

รางวลั Hospitality Excellence Awards for 
Middle East and North Africa ปี 2560 
ดงัน้ี 
- Hotel Team of the Year  
- Purchase of the Year 
-  (Mr.  Ranjit Sharma)  
- Guest Service of the year 

(Ms. Shiny Sharma) 
 

โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท 
 

 
 

Pika’s Best of Guam 2017 ดา้น  
- Best Hotel 

- Best Banquets 
- Best Cocktail Lounge 
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โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบ ี
 

 
 

รางวลั Luxury Travel Guide (LTG) -Africa 
& Middle East Awards 

โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบ ี
 

 
 

รางวลั Hotels.com recognition ดว้ย
คะแนน 4.5/5 

โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริงส์ 
แอนด์ สปา ฉงฮ่ัว กวางโจว 

 
 

รางวลั The Best Construction Design 
Hotel of China Hotel Golden Horse 
Awards ปี 2560 

โรงแรมดุสิตดทูี เชียงใหม่ 
 

 
 

รางวลั Certificate of Excellence ปี 2560
จาก Trip Advisor  

โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
 

 
 

รางวลั Thailand Tourism Standard ปี 
2560 - 2562 

โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
 

 
 

รางวลั Certificate of Excellence ปี 2560 
จาก Trip Advisor 

โรงแรมดุสิตธานหีัวหิน  
 

 
 

รางวลั Top-performing of all businesses 
worldwide ของเวบ็ไซต ์www.agoda.com  
และ www.booking.com โดย Leading 
Online Travel Agent 

โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
 

 
รางวลั Agoda Guest Review Awards ปี 
2560 ดว้ยคะแนน 8.6/10 

โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
 

 
รางวลั Holiday Check recognition  ปี 
2560 ดว้ยคะแนน 5.2/6 
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การด าเนินงานอย่างยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
 

 ความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้มถือเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารจดัการของบริษทั ในฐานะผูน้ าดา้นธุรกิจโรงแรม
ท่ีมีโรงแรมและรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศทัว่โลกตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีทศันียภาพงดงาม บริษทัตระหนกั
ว่า การด าเนินธุรกิจสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได ้จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบต่อการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งรอบคอบ ไม่วา่จะเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการจดัการดา้นพลงังานท่ีเหมาะสม การป้องกนั
มลพิษ การร่วมมือของคู่คา้เพื่อปรับปรุงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมทางออ้ม การจดัท าและการเขา้ร่วมโครงการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การใหค้วามรู้กบัพนกังาน การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการส่งมอบสินคา้และบริการ
ท่ีมีส่วนรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มไปยงัลูกคา้ 

บริษทัได้จดัท านโยบายการจดัการส่ิงแวดล้อม โดยมีหลกัเกณฑ์ช้ีวดัตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 เพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายองคก์รและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 การปล่อยแก๊สเรือนกระจกเขา้สู่ชั้นบรรยากาศ 
 การใช ้การอนุรักษ ์และการจดัการพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การใชท้รัพยากรน ้า 
 การอนุรักษแ์ละการจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 การวางแผนและการจดัการใชพ้ื้นท่ี 
 การป้องกนัคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง 
 การจดัการน ้าเสีย 
 การจดัการขยะมูลฝอย 
 การจดัเก็บวตัถุท่ีมีพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้ งได้แต่งตั้ งแต่งตั้ งรองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กรเป็นผูน้ าทางด้านพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน และผูอ้  านวยการกลุ่มฝ่ายวิศวกรรมเป็นผูป้ระสานงานและรับผิดชอบในดา้นการด าเนินการ
เพื่อความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิผล สามารถขบัเคล่ือนการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองส าหรับงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกโรงแรมจะมีคณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าท่ีติดตามการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประเมินความเส่ียง บนัทึก
และติดตามผลกระทบรวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มและสังคมอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งพิจารณา
จ้างพนักงานและผูรั้บเหมาท่ีมีภูมิล าเนาในท้องถ่ิน จดัซ้ือและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการจากชุมชนท้องถ่ินท่ี
ค านึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นหลกั นอกจากน้ีได้กระตุ้นให้พนักงานน าเสนอต่อแขกท่ีมาพกั ผูส่้งสินค้าและบริการ 
ผูรั้บเหมาและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ถึงพนัธสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีย ัง่ยนื  
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1. การใช้พลงังาน 
 บริษทัให้ความส าคญัเร่ืองการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการใชพ้ลงังานท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการก าหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานดา้นพลงังาน
และเพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไวด้งัน้ี 

1.1 บริษัทมีปณิธานแน่วแน่ท่ีจะด าเนินการและพัฒนาแนวทางการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดย
ก าหนดให้การอนุรักษ์พลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบริษทัสอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 บริษทัจะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลงังานขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม
กบัธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีใชร้วมทั้งการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณืท่ีมีคุณสมบติัการประหยดัพลงังาน และการจดัจา้งผู ้
ถูกวา่จา้งท่ีมีแนวทางการปฏิบติัดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษทั 

1.3 บริษทัจะก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษใ์นแต่ละปี โดยตั้งเป้าหมายในปี 2560 จะลดการใชพ้ลงังาน
ทั้งหมดอยา่งนอ้ยร้อยละ 3 และส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4 บริษทัถือวา่การอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกระดบัท่ี
จะใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตราการท่ีก าหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท างานดา้น
การจดัการพลงังาน 

1.5 บริษทัจะให้การสนบัสนุนท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ เวลาในการท างาน การ
ฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอขอ้คิดเห็น เพื่อพฒันางานดา้นพลงังาน 

1.6 ผูบ้ริหารและคณะท างานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด าเนินงานดา้นพลงังานทุกปี 

 

พลงังานไฟฟ้า    
เพื ่อเป็นการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการท่ีตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงได้เร่ิมด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยดัไฟฟ้าและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี นบัแต่ปี 
2555 นอกจากน้ี ยงัได้ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจบัเม่ือเปิดประตูและตั้งเวลาอตัโนมตัิ วาง
ระบบเคร่ืองท าน ้ าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที่เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและเปล่ียนพลงังาน
ความร้อนมาใชส้ าหรับเคร่ืองป๊ัมความร้อน มีระบบโซลาร์เซลล์ส าหรับท าน ้ าร้อน ระบบท าความร้อน และใชก้๊าซ
แอลพีจีแทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับท าน ้ าร้อน เปลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ 
ส าหรับการซักอบรีด ครัวท าอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการ ในการ
ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและสามารถน ามาปฏิบติัได ้

นอกจากน้ียงัมีการรณรงคใ์ห้พนกังานร่วมกนัลดการใชพ้ลงังานดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ใชบ้นัไดแทนลิฟต ์ปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ขณะพกัเท่ียง หรือขณะไม่ใชง้าน ใชแ้สงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิดเปิดเคร่ืองท าความเยน็
อตัโนมติั  รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกคา้และพนกังานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour) ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปี  
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การใช้ทรัพยากรน า้    
เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรน ้ าเป็นจ านวนมาก ดงันั้นการใช้น ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพและไม่

กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงต้องใช้วิธีบริหารจดัการน ้ าเป็นอย่างดี ทุกโรงแรมมีมาตรการ
จดัการลดการใชน้ ้ าอยา่งเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ตรวจสอบท่อประปา มาตรวดัน ้ า และด าเนินการเปล่ียนท่อที่ช ารุดหรือ
แตกหัก เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน ้า และฝักบวัช าระแบบประหยดัน ้ า ใช้เกลือคลอรีนส าหรับสระว่ายน ้า และ
อบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อความเขา้ใจถึงหลกัการในการใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีโรงแรมในกลุ่มมี
เป้าหมายการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใชท้รัพยากรน ้าในทุกกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  

 

 
 

2. การสนับสนุนและใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 

บริษทัใหค้วามส าคญัในเร่ืองการคดัเลือกวสัดุเคร่ืองใชใ้นโรงแรมและห้องพกัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
ใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเน้นการกลบัคืนสู่ธรรมชาติปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ การใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจาก
วสัดุรีไซเคิล เป็นตน้ 
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3. การจดัการขยะมูลฝอย 
 

บริษทัและโรงแรมในเครือไดส่้งเสริมใหพ้นกังานลดปริมาณขยะภายใตแ้นวคิด 3Rs ดงัน้ี 
 Reduce เป็นการลดปริมาณขยะท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย

ท่ีสุด 
 Reuse เป็นการน ากลบัมาใชใ้หม่หรือใชซ้ ้ า เช่น การใชก้ระดาษพิมพท์ั้งสองหนา้ การน าบรรจุภณัฑ์มาใชใ้ส่

บรรจุเคร่ืองใชห้รือส่ิงของต่างๆ 
 Recycle เป็นการน าขยะหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ โดยให้มีการคดัแยกและรวบรวมขยะในส านักงานท่ี

สามารถน าไปใชรี้ไซเคิล เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก เอจ าหน่ายใหผู้ป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

สรุปผลการปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมปี 2560 
ในปี 2560 บริษทัและโรงแรมทั้ง 13 แห่งไดด้ าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 
1. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกว่าร้อยละ 77 

ของโรงแรมท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
2. ติดตั้งอุปกรณ์การประหยดัน ้า ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 60 ของโรงแรมทั้ง 13 แห่ง และ

ตรวจเช็คระบบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหร้ะบบท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ตรวจเช็ค บ ารุงรักษาและติดตั้งระบบท าน ้าร้อน (Heat-Pump) มากกวา่ร้อยละ 90 ของโรงแรมทั้ง 13 แห่ง 
4. แผนกแม่บ ้านตั้ งอุณหภูมิห้องที่ 26 องศา เ มื่อไม่มีลูกค ้าอยู ่ในห้องพกัและประหยดัน ้ าหรือใช้

ผา้ม่านท่ีลดการถ่ายเทความร้อนไดง่้าย 
5. ในการซกั รีด เนน้การประหยดัการใช้น ้ า และลดการใชส้ารเคมีและใชร้ะบบอบโอโซนทดแทน รวมทั้งการ

น าน ้าซกัลา้งผา่นการบ าบดัและน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น น ามารดตน้ไม ้เป็นตน้ 
6. เปล่ียนเคร่ืองท าน ้าเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซ่ึงเช่ือมกบัระบบหมุนเวียนความเย็นภายในอาคาร  
7. ติดตั้งอุปกรณ์เก่ียวกบัการควบคุมระบบพลงังานไฟฟ้าและเปล่ียนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ

ท างานท่ีดีกว่าและประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกว่าร้อยละ 70 ของโรงแรมทั้ง 13 
แห่ง 

8. เลือกใชผ้ลิตภณัทอ์นุรักษ์พลงังาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน 
ส าหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซกัรีด โดยพฒันาระบบและใชผ้ลิตภณัทซ์กัลา้งส าหรับน ้า
เยน็ในการซกัเคร่ืองแทนน ้าร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน 

9. เปล่ียนระบบฆ่าเช้ือในสระว่ายน ้ าดว้ยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื่อลดการใช้สารเคมี ปัจจุบนัด าเนินการ
เสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 80 ของโรงแรมทั้ง 13 แห่ง  
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การด าเนินกจิกรรมเพ่ือพฒันาและสนับสนุนชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 

ดว้ยความตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบและตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีได้เขา้ไปใช้
พื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดส้นบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาชุมชนและสังคมโดยการ
ปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและมีแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและกระท าความดีแก่ชุมชน และสังคม ในปี 2560 บริษทัและโรงแรมใน
เครือท่ีกระจายอยู่ทัว่โลกไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
โดยสรุปแบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 2 ดา้น ดงัน้ี  

 

1. กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 
 

 ดุสิต สไมล์  (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้แห่งความสุขของเด็กๆ   
ดุสิต สไมล์ เป็นหน่ึงในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีริเร่ิมข้ึนส าหรับเด็ก ซ่ึงได้พฒันาเป็น

โครงการการกุศลระดบัสากลท่ีน ามาปฏิบติัทัว่ทุกบริษทัในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการมอบรอยยิ้มให้แก่
เด็กๆ รวมทั้งเสริมสร้างโลกให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าอยู่มากข้ึน ด้วยการร่วมมือกบัมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย
(www.operationsmile.org) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีรวบรวมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ท่ีมีจิตอาสามาใหบ้ริการการรักษา
และแกไ้ขโดยวธีิผา่ตดัท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพแก่เด็กท่ีมีใบหนา้ผดิรูปโดยก าเนิด หรือท่ีเรียกวา่ โรคปากแหวง่
และเพดานโหว ่เป็นตน้ 

ดว้ยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใตโ้ครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจดัหากองทุนเพื่อสนับสนุน
การปฏิบติังานต่างๆ เท่านั้น แต่บริษทัยงัเนน้ย  ้า ถึงความส าคญัของโครงการเพื่อยกระดบัความเขา้ใจของแขกผูเ้ขา้พกั 
องค์กรพนัธมิตร และพนกังาน ผ่านทางการฝึกอบรม การดูงาน งานส่ือมวลชนสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์ การ
ส่ือสารการตลาด และช่องทางอ่ืนๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล ์เร่ิมก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริจาคในห้องพกัแขก การหกัจากเงินเดือนพนกังานท่ีเตม็ใจมอบเงินบริจาค การจดักิจกรรม
เพื่อการกุศล และขอรับบริจาคจากหุน้ส่วนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้  

สรุปยอดเงินบริจาคนับแต่เร่ิมโครงการจนถึงปี 2560 มียอดรวมทั้งส้ิน 9,513,342.64 บาท และได้ท าการ
ผา่ตดัเด็กท่ีมีภาวะปากแหวง่เพดานโหวท่ั้งส้ิน 785 คน 
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โครงการยอ่ยอ่ืนๆท่ีจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานโครงการดุสิต สไมล ์มีดงัน้ี 
- การแข่งขันวิง่เพ่ือการกุศล  

โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ไดจ้ดัการแข่งขนัวิ่งเพื่อการกุศลข้ึน ณ สวนหลวงร. ๙ รายไดห้ลงั
หกัค่าใชจ่้ายทั้งหมด จ านวน 112,343.53 บาท ไดม้อบใหโ้ครงการดุสิต สไมล ์  

- เปิดท้ายขายของเพ่ือโครงการดุสิต สไมล์  
โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ไดจ้ดักิจกรรมเปิดทา้ยขายของเพื่อหารายไดส้มทบทุนโครงการ
ดุสิต สไมล์ ทั้งน้ี พนกังานแต่ละแผนกไดใ้ห้ความร่วมมือในการน าเส้ือผา้มือสองมาจ าหน่าย รายได้
หลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมด จ านวน 27,996 บาท ไดม้อบใหโ้ครงการดุสิต สไมล ์  

- กจิกรรม “ตลาดนัดยามเยน็” 
โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่   ร่วมกนัจดักิจกรรม “ตลาดนดัยามเยน็” โดยเงิน
รายไดใ้นการจดังานในคร้ังน้ีจะถูกน าไปสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กผูพ้ิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใน
โครงการ Dusit Smile for Operation Smiles นอกจากน้ี ภายในงานไดเ้ปิดรับบริจาคและขายขนมเพื่อน า
เงินไปช่วยเหลือสุนขั – แมว ตามมูลนิธิต่างๆ ดว้ย 

- กจิกรรม Dmarket-share 
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จดักิจกรรมตลาดนดัการกุศลภายใตช่ื้อ Dmarket-share โดยรายไดท้ั้งหมดหลงั
หกัค่าใชจ่้าย จ านวน 3,245 บาท ไดม้อบใหโ้ครงการดุสิต สไมล์ 

- กจิกรรมประมูลภาพวาด 30 ภาพเพ่ือโครงการดุสิต สไมล์ 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต จดักิจกรรมประมูลภาพวาด 30 ภาพเพื่อโครงการดุสิต สไมล์ โดยไดน้ า
ภาพวาดทั้ง 30 ภาพท่ีวาดโดยเด็กนกัเรียนจากโรงเรียนในจงัหวดัภูเก็ต พงังา และ เชียงราย ภายใตห้วัขอ้ 
“เร่ืองราวของฉัน” มาจดัวางไวท่ี้บริเวณฝ่ายตอ้นรับส่วนหน้า (Reception) ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน
เพื่อใหลู้กคา้ไดป้ระมูลและน ารายไดจ้ากการประมูลน้ีให้แก่โครงการดุสิต สไมล ์ทั้งน้ี ทางโรงแรมฯได้
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนท่ีภาพวาดไดรั้บการประมูล จ านวน 1,000 บาท อีกดว้ย 
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นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนโครงการดุสิต สไมล์ แลว้ พนกังานของบริษทั และโรงแรมใน
เครือต่างๆ ยงัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอ่ืนๆ อาทิ 

 กจิกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
บริษทัและโรงแรมในเครือ ไดร่้วมบริจาคเงินจ านวน 339,999 บาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบ

อุทกภยัในจงัหวดัภาคใตข้องประเทศไทยช่วงตน้ปี 2560 และในช่วงปลายปี 2560 ส านกังานใหญ่ไดจ้ดักิจกรรมตลาด
นดัการกุศล ภายใตช่ื้อ Mee D Market เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในหลายๆจงัหวดัในประเทศไทย โดย
บริจาคเงินใหส้ภากาชาดไทยจ านวน 97,571บาท  

 

 
 

 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวดันครนายก 
พนกังานจากส านกังานส่วนกลางเขา้ร่วมกิจกรรมท าความสะอาดกรงเสือและหมี เตรียมอาหารใหส้ัตว ์และ

ปลูกพืชเพื่อน าไปประกอบอาหารใหส้ัตว ์ณ ศูนยช่์วยเหลือสัตวป่์าภาคกลาง จงัหวดันครนายก 
 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ 

พนกังานจากส านกังานส่วนกลางได้ร่วมกนัจดักิจกรรมเสริมทกัษะภาษาองักฤษและทกัษะการประกอบ
อาหารใหแ้ก่เด็กและเจา้หนา้ท่ี ณ หมู่บา้นเด็กโสสะบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ  

 ต้อนรับเด็กก าพร้าจาก 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ให้การตอ้นรับคณะเด็กก าพร้าจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้  านวน 50 คน โดย

สนบัสนุนท่ีพกัและอาหารโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
 กจิกรรมการบริจาคต่างๆ 

- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ร่วมบริจาคเส้ือผา้มืองสอง ณ มูลนิธิกระจกเงา วภิาวดีรังสิต 
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ บริจาคปฏิทินเก่ากวา่ 400 เล่มใหแ้ก่โรงรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอด็ 
- โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ร่วมบริจาคเส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และของใชต่้างๆแก่มูลนิธิสวนแกว้  
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- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ร่วมกนัรวบรวมหนงัสืออ่านนอกเวลา 
เพื่อน าไปมอบให้แก่โครงการปันหนงัสือเพื่อนอ้งรักการอ่าน ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง 
บา้นหว้ยปง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ณ กองกลาง ส านกังานมหาวทิยาลยั เชียงใหม่  

 

 
 

- แผนกทรัพยากรบุคคลโรงแรมดุสิตดีทู โคราช เป็นตวัแทนพนักงานบริจาคปฏิทินเก่ากว่า 200 เล่ม
ให้กับโรงเรียนบ้านคนตาบอด เพื่อใช้ท าอกัษรเบรล์ล นอกจากน้ียงับริจาค ถุงน่องเก่า ลูกแม็กซ์  
ฝากระป๋องน ้าอดัลมแก่โรงงานซ่อมเคร่ืองช่วยคนพิการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต บริจาคเงินและอาหารแหง้ใหสุ้นขัมากกวา่ 500 ตวั ณ บา้นพกัพิงสุนขัจร
จดั ภูเก็ต ทั้งน้ี เงินบริจาคและอาหารแหง้นั้นไดรั้บการสนบัสนุนจากทั้งโรงแรมฯและพนกังาน 

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้น าส่ิงของ อาทิ ผลิตภณัฑ์อาบน ้ า เส้ือผา้ ของเล่น และอาหาร ไป
บริจาคใหแ้ก่โรงเรียนเพื่อชีวติพงังา เบลูกา้อุปถมัภ ์

- โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา บริจาคส่ิงของท่ีพบเจอท่ีโรงแรมแต่หาเจา้ของไม่พบ พร้อมทั้งผา้เช็ดตวั และ
ผา้ปูท่ีนอนท่ีมีต าหนิให้กบั Mercy Mission for the Poorest of the Poor Foundation ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไม่
แสวงหาก าไรท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือเด็กผูย้ากไร้ขา้งถนน เยาวชนผูก้ระท าความผิด และผูค้นท่ีขาด
แคลน 

- โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา บริจาคส่ิงของมือสอง อาทิ ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน และเส้ือคลุมอาบน ้ าท่ีมี
ต าหนิแก่ผูย้ากจนภายใตโ้ครงการของ Caritas Manila ซ่ึงเป็นองคเ์พื่อการกุศลในประเทศฟิลิปปินส์ 

- โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ไดบ้ริจาคผา้ปูท่ีนอนท่ีมีต าหนิแก่คนงานชาวฟิลิปปินส์โพน้ทะเล หรือท่ีเรียกกนั
วา่ OFW (overseas Filipino workers)  

- โรงแรมดุสิต ดีทู ไนโรบี ไดเ้ขา้ร่วมในโครงการ USAFI Drive ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความทา้ทาย
ให้เด็กผูห้ญิงเพื่อให้เขาสามารถท าตามความฝันของตนเองได ้ทั้งน้ี โรงแรมดุสิต ดีทู ไนโรบี ไดบ้ริจาค
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขอนามยัแก่เด็กผูห้ญิง จ  านวน 130 คน พร้อมยงัไดส้อนเร่ืองการใช้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว 
นอกจากน้ี เด็กผูห้ญิงบางคนท่ีแสดงความสนใจในดา้นการประกอบอาหารยงัไดรั้บเชิญไปเรียนรู้งาน
กบัเชฟของโรงแรมอีกดว้ยเพื่อสานฝันของเด็กๆ 
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 กจิกรรมเยีย่มชุมชนและเลีย้งอาหาร 
- คณะผูบ้ริหารและพนกังานโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ร่วมเล้ียงอาหารกลางวนันกัเรียนโรงเรียนสอนคนตา

บอดพระมหาไถ่ พทัยา เน่ืองในวนั “Commit Day ดุสิตธานี พทัยา เราเตม็ท่ีกบัทุกส่ิง” 
- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ไดเ้ล้ียงอาหารกลางวนัน้องๆโรงเรียนเพื่อชีวิตพงังา เบลูกา้อุปถมัภ์ท่ี

จงัหวดัพงังา และจดักิจกรรมสันธนาการใหน้กัเรียนไดร่้วมสนุก 
- พนกังานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เขา้เยี่ยมบา้นพกัผูสู้งวยั เพื่อเล้ียงอาหาร ร้องเพลง เล่นเกมส์ 

และรดน ้าด าหวัผูสู้งวยั 
- ผูบ้ริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เขา้เยี่ยมนักเรียนออทิสติก ณ โรงเรียนภูเก็ต-

ปัญญานุกูล (ศึกษาพิเศษภูเก็ต) เพื่อเล้ียงอาหารกลางวนัและจดักิจกรรมสันธนาการให้นกัเรียนได้ร่วม
สนุก  

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกบัมูลนิธิภูเก็ตมอบส่ิงดีๆแก่เรา ไดจ้ดังานเล้ียงวนัเกิดใหแ้ก่นกัเรียน 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จงัหวดัภูเก็ต ท่ีหอ้งอาหาร La Trattoria Italian ของโรงแรมดุสิตธานี 
ลากูน่า ภูเก็ต นอกจากน้ี โรงแรมยงัไดจ้ดัตั้งสเตชัน่สอนท าคพัเคก้และร่วมเล่นเกมส์กบันอ้งๆ อีกดว้ย 

- ตวัแทนพนกังานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ไดเ้ขา้เยีย่มเด็กนกัเรียนท่ีโรงเรียนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต 
เพื่อเล้ียงอาหารกลางวนัและร่วมเล่นเกมส์ โรงเรียนอนุบาลแห่งน้ีจดัตั้งอยู่ในบริเวณลากูน่า โดยใน
ปัจจุบนัลูกของพนกังานท่ีโรงแรมก็เรียนหนงัสือท่ีน้ีโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก
โรงแรมภายใตง้บประมาณการจดักิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงแรมมอบให้
โครงการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของลากูน่า 
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- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิภูเก็ตมอบส่ิงดีๆ แก่เรา ได้จดังานเล้ียงวนัเกิดให้แก่
นกัเรียนผูด้อ้ยโอกาส 41 คน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ณ หอ้งอาหาร Casuarina Beach  

- โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ได้มอบกล่องอาหารจ านวน 250 กล่องแก่คนงานบริเวณโรงแรม นอกจากน้ี
พนกังานโรงแรมยงัไปช่วยเหลืองานของคนงานท่ีอยูบ่ริเวณโรงแรมฯพร้อมทั้งมอบอาหารม้ือพิเศษให้
ดว้ย 

- โรงแรมดุสิต ดีทู ไนโรบี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์คิคุยุส าหรับเด็กในไนโรบีเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อ  
เล้ียงอาหาร พนกังานของโรงแรมฯไดใ้ช้เวลาทั้งวนักบัเด็กๆ ร่วมเล่นเกมส์และท าอาหารให้เด็กๆทาน 
โครงการน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้เด็กๆไดรั้บประทานอาหารอยา่งเตม็อ่ิมเพื่อเพิ่มอตัราการเขา้เรียนจาก ร้อยละ 
30 เป็น ร้อยละ 90-95 ซ่ึงโครงการน้ีถือวา่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากเด็กๆมีสมาธิในการเรียนมากข้ึน
และรู้สึกสนุกกบัการเรียนท่ีโรงรียน  

- โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี เข้าเยี่ยมชมชุมชนเด็กก าพร้าท่ี Baba Ndogo ซ่ึงเป็นบ้านส าหรับเด็กท่ีถูก
ทอดทิ้งอาย ุ1-15 ปี จ  านวน 55 คน เพื่อประกอบกิจกรรมสันทนาการใหแ้ก่เด็กๆ 

 การเข้าร่วมกจิกรรมกบัชุมชน 
- พนกังานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เขา้ร่วมลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ประจ าปี 2560 ทั้งในฐานะนกักีฬา

และอาสาสมคัรบริการน ้าด่ืมแก่นกักีฬา 
- โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน และ โรงแรมดุสิตธานี พทัยาไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในวนัเด็กแห่งชาติ 2560 โดย

การบริจาคของเล่นและมอบของขวญัใหก้บัเด็กๆท่ีอาศยัอยูใ่กล้ๆ บริเวณโรงแรม 
 

  
 

 กจิกรรมการบริจาคโลหิต  
ส านกังานส่วนกลาง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี จดักิจกรรมบริจาคโลหิต 
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2. กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม   
 

 กจิกรรมปลูกป่า 
- ผูบ้ริหารและพนกังานส านกังานส่วนกลางไดร่้วมในกิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของป่า

ชายเลน เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ปลูกตน้โกงกางและปล่อยหอยแครงสู่ระบบนิเวศ ณ ศูนยศึ์กษา
ธรรมชาติกองทพับกบางปู 

- พนกังานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมชุนชนภูเก็ตสีเขียว ผา่นกิจกรรมปลูกตน้โกงกาง
บริเวณป่าคลอก 
 

 
 

 
 

 กจิกรรมสนับสนุนวนัลดโลกร้อน (Earth Hour) โดยโรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
ผูบ้ริหารและพนกังานโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ เขา้ร่วมงาน Earth 

Hour โดยการปิดไฟท่ีไม่มีความจ าเป็นทัว่ทั้งบริเวณโรงแรม ตั้งแต่ 20:30 - 21:30 น.  
 โครงการอนุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเล   

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของงานอนุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเลเป็นประจ าทุกปี  
ในปีน้ีกิจกรรมจดัข้ึนท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั (PMBC) โดยมีผูเ้ขา้ร่วม 95 
คน อาสาสมคัร 60 คน นกัชีววิทยาทางทะเล 13 คน และ ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีรัฐอีก 5 คน ในปีน้ี มีการปล่อยเต่าทะเลสู่
ทะเลอนัดามนัทั้งส้ิน 40 ตวั รายไดจ้ากกิจกรรมน้ี จ  านวน 132,350 บาท ยงัไดม้อบเป็นเงินบริจาคให้กบักองทุนของ
ศูนยว์ิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนัอีกดว้ย นบัตั้งแต่ปี 2537 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 
ภูเก็ตไดคื้นเต่าทะเลสู่ธรรมชาติแลว้ 2,065 ตวั และร่วมสมทบทุนสนบัสนุนศูนยว์ิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังทะเลอนัดามนัถึง 7 ลา้นบาทนบัตั้งแต่ปีท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  
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 กจิกรรมปลูกข้าว ตามรอยพ่อ หัวใจพอเพยีง 
ผูบ้ริหารและพนักงานโรงแรมดุสิต ปร้ินเซส โคราช ร่วมมือแข่งขนัสานต่อกิจกรรมดีๆ กับโครงการ  

“ปร้ินเซสร่วมใจ ตามรอยพ่อ หวัใจพอเพียง” และพร้อมใจกนัด านา ณ แปลงนาสาธิตของโรงแรม ในวิถีเกษตรกร 
ส่งเสริมประสบการณ์และสร้างความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพฒันาท่ีน าไปสู่
ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดบัต่างๆ อยา่งเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัแปรของธรรมชาติ 
หรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่างๆ โดยอาศยัความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความรู้ 
ความเพียร และความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและความสามคัคี 

 กจิกรรมการท าความสะอาดคร้ังใหญ่ 
พนกังานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เขา้ร่วมในการท าความสะอาดคร้ังใหญ่บนถนนสีลมเม่ือเดือนพฤษภาคม 

2560  
 กจิกรรมภูเกต็สวยด้วยมือและใจเรา 

พนกังานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เขา้ร่วมในกิจกรรม “ภูเก็ตสวยดว้ยมือและใจเรา” จดัโดยเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐบาลจงัหวดัภูเก็ต เพื่อท าความสะอาดชายหาด ทั้งน้ี พนกังานโรงแรมไดช่้วยกนัเก็บขยะบริเวณชายหาดหน้า
โรงแรมและพื้นท่ีใกลเ้คียง 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 
เลขท่ี 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 

โทรศัพท์: +66 (0) 2200 9999 
 

โทรสาร: +66 (0) 2636 3630 และ +66 (0) 2636 3545 
 

เวบ็ไซต์: www.dusit.com 
 

ประเภทธุรกจิ 
ธุรกิจหลกั คือ กิจการโรงแรม 
 

เลขทะเบียนบริษัท 
0107536000617 
 

ทุนจดทะเบียน 
850,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
รวมมูลค่า 850,000,000 บาท 
 

ทุนช าระแล้ว 
850,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
รวมมูลค่า 850,000,000 บาท 
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GRI CONTENT INDEX   
 

GENERAL STANDARD DISCLOSURE 

Standard Disclosure Disclosure Requirements Page 

G4-3 Report the name of the organization 3 

G4-4 Report the primary brands, products and services 3-8 

G4-5 Report the location of the organization’s headquarter 55 

G4-6 
Report the number of countries where the organization operates, and names of 
countries where either the organization has significant operations or that are 
specifically relevant to the sustainability topics covered in the report 

3-8 

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 3 

G4-13 
Report any significant changes during the reporting period regarding the 
organization’s size, structure, ownership, or its supply chain 

3-8 

G4-14 
Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the 
organization 

18,23,27 

G4-18 
a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries 
b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for 

Defining Report Content  
12 

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content. 17 

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization. 12 

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 14-16 

G4-26 
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of 
engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the 
engagement was undertaken specially as part of the report preparation process. 

14-16 

G4-27 

Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, 
and how the organization has responded to those key topics and concerns, including 
through its reporting. Report the stakeholder groups that raise each of the key topics 
and concerns. 

17 

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. 12 

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). 12 

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its content 12 
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G4-32 

a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen. 
b. Report the GRL Content index for the chosen option. 
c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been 

externally assured. GRI recommends the use of external assurance but it is not a 
requirement to be ‘in accordance’ with the Guideline. 

12 

G4-43 
Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s 
collective knowledge of economic, environmental and social topics. 

18 

G4-45 

“a. Report the highest governance body’s role in the identification and management of 
economic, environmental and social impact, risks, and opportunities, include the 
highest governance body’s role in the implementation of due diligence processes. 
b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance 

body’s identification and management of economic, environmental and social impacts, 
risks, and opportunities.” 

27 

G4-46 
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the 
organization’s risk management processes for economic, environmental and social 
topics. 

27 

G4-47 
Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, 
environmental and social impacts, risks, and opportunities. 

27 

G4-56 
Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such 
as codes of conduct and codes of ethics. 

18-23 

G4-57 
Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful 
behavior , and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice 
lines 

26-27 

G4-58 
Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or 
unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation to 
line management, whistle blowing mechanisms or hotlines 

26-27 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE 

CATEGORY: ECONOMIC 

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 29-30 

CATEGORY: ENVIRONMENTAL 

G4-EN3 Energy consumption within the organization 44-45 

G4-EN6 Reduction of energy consumption 44-45 

G4-EN7 Reductions in energy requirement of products and services 44 

G4-EN8 Total water withdrawal by source 45 
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CATEGORY: SOCIAL 

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK 

G4-LA2 
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-
time employees, by significant locations of operation 

33 

G4-LA6 
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, 
and total number of work-related fatalities, by region and by gender 

39 

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 37 

G4-LA10 
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 
employability of employees and assist them in managing career endings 

37 

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS 

G4-HR2 
Total hours of employee training on human right policies or procedures concerning 
aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of 
employees trained 

31 

SUB-CATEGORY: SOCIETY 

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 26, 35 

SUB-CATEGORY: PRODUCT REPONSIBILITY 

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 40-42 
 

 


