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เกีย่ วกับดุสิตธานี
บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นหนึ่ งในผูป้ ระกอบธุ รกิ จโรงแรมชั้นนาของประเทศไทยที่มี
เอกลักษณ์การให้บริ การแบบไทยในระดับมาตรฐานสากลและมีประสบการณ์ในธุ รกิ จโรงแรมมากว่า 68 ปี บริ ษทั
ก่อตั้งขึ้นในปี 2492 โดยท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย เป็ นผูก้ ่อตั้ง โรงแรมแห่ งแรก คือ โรงแรมปริ๊ นเซส ตั้งอยู่ที่ถนน
เจริ ญกรุ ง กรุ ง เทพมหานคร ต่ อมาในปี 2513 บริ ษ ทั ได้เปิ ดดาเนิ นการโรงแรมห้าดาวในกรุ งเทพมหานคร ชื่ อ
“ดุสิตธานี ” และได้เปิ ดโรงแรมต่างๆ เพิ่มเติม รวมทั้งรับบริ หารโรงแรม ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั บริ หารโรงแรมรวม
ทั้ง สิ้ น 27 โรงแรม ใน 8 ประเทศ แบ่ ง เป็ นโรงแรมที่ บ ริ ษ ทั ลงทุ น เอง 9 แห่ ง และเป็ นโรงแรมที่ อยู่ภายใต้ก าร
บริ หารงานของบริ ษทั 18 แห่ง รวมเป็ นจานวนห้องพักมากกว่า 7,000 ห้อง
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยเ์ มื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2511 เพื่อเช่าที่ดินบริ เวณ
หัวมุมถนนสี ลมและถนนพระราม 4 เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 67.84 ตารางวา โดยมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2516 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2546 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ปี โดยจะต้องตก
ลงค่าเช่ากันใหม่ บริ ษทั ก่อสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าว 3 อาคารคือ อาคารสานักงานให้เช่า 11 ชั้น อาคารโรงแรม
23 ชั้นโดยมีหอ้ งพัก 500 ห้อง และ อาคาร 3 ชั้นโดยรอบ บริ ษทั ได้ลงนามต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารครั้งที่ 1 บน
พื้นที่จานวน 18 ไร่ 1 งาน 28.20 ตารางวา โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2561
บริ ษทั ได้สละสิ ทธิ ตามสัญญาเช่าที่ดินและการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเดิม และได้ลงนามในสัญญาฉบับใหม่กบั
สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ เพื่อเช่าที่ดินบริ เวณหัวมุมถนนสี ลมและพระราม 4 บนพื้นที่จานวน 23 ไร่ 2
งาน 2.72 ตารางวา โดยมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2559 และได้รับสิ ทธิ ในการเช่าที่ดินต่อเนื่ อง
อี ก 30 ปี ทั้ง นี้ บริ ษ ทั มี แผนที่ จะพัฒนาที่ ดิ นผื นดัง กล่ า วเป็ นโครงการอสังหาริ มทรั พ ย์ รูป แบบผสมขนาดใหญ่
(Mixed-Use Project) ซึ่ งประกอบไปด้วยโรงแรม อาคารที่พกั อาศัย อาคารสานักงาน และพื้นที่คา้ ปลีก โดยร่ วมร่ วม
ทุนกับบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
นอกจากการประกอบธุ รกิ จโรงแรมแล้ว ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย ยังให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุ ค ลากรที่ มี คุณภาพมารองรั บ การขยายตัวของโรงแรมในกลุ่ ม บริ ษ ทั รวมทั้ง ของอุ ตสาหกรรมโรงแรมเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริ ษทั ได้ก่อตั้งโรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานีข้ ึนในปี 2536
และต่อมาในปี 2539 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง “วิทยาลัยดุสิตธานี” ซึ่งเปิ ดสอนหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการร่ วมทุนกับเลอ กอร์ ดอง เบลอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซึ่ งเป็ นสถาบันสอนการประกอบอาหาร
ฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลกเปิ ดโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต กรุ งเทพฯ และ
มีการจัดตั้งศูนย์การความเป็ นเลิศดุสิตธานี (Dusit Thani Excellence Center หรื อ DTEC) เพื่อวิจยั ค้นคว้าและพัฒนา
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนในอนาคต
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บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี 2518 และในปี 2536 บริ ษทั ได้แปรสภาพจาก
บริ ษทั จากัด เป็ น บริ ษทั มหาชนจากัด โดยใช้ชื่อว่าบริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) และชื่ อภาษาอังกฤษว่า Dusit
Thani Public Company Limited ใช้ ชื่ อ ย่ อ บริ ษ ัท ที่ อ อกหลัก ทรั พ ย์ว่ า DTC ปั จ จุ บ ัน ผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ คื อ กลุ่ ม ท่ า น
ผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผูเ้ กี่ยวข้อง ถือหุ น้ รวมกันในสัดส่ วนร้อยละ 49.94 และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั
เปลี่ ยนมู ลค่าที่ ตราไว้ต่อหุ ้นจากเดิ มหุ ้นละ 10 บาท เป็ น 1 บาท ส่ งผลให้จานวนหุ ้นสามัญที่ ชาระแล้วของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น จากเดิม 85 ล้านหุน้ เป็ น 850 ล้านหุน้
ในปลายปี 2559 บริ ษทั ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และค่านิ ยมองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนิ น
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยเริ่ มใช้ต้ งั แต่ตน้ ปี 2560
ปัจจุบนั บริ ษทั ประกอบธุ รกิจด้านโรงแรมและให้บริ การด้านอื่นๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับธุ รกิจโรงแรม รวมทั้งธุ รกิจการศึกษา
และธุ รกิจอื่นๆ ดังนี้
1. ธุรกิจโรงแรม
การดาเนิ นธุ รกิ จโรงแรมของบริ ษทั แบ่งเป็ น 2 ประเภท คื อ ธุ รกิ จโรงแรมที่ บริ ษทั เป็ นเจ้าของและธุ รกิ จ
บริ หารโรงแรมภายใต้ 5 เครื่ องหมายการค้า ได้แก่
 ดุสิตธานี

ดุสิตธานีเป็ นแบรนด์หลักของบริ ษทั ให้บริ การโรงแรมและรี สอร์ทระดับ 5 ดาวที่เน้นความหรู หรา ส่ งมอบสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่เหนื อระดับ พร้อมทั้งการตกแต่งที่แสดงถึงประเพณี และวัฒนธรรมไทย และการบริ การที่ครบครัน
ประณี ต และงามอย่างไทย
โรงแรมและรี สอร์ ทภายใต้ชื่อตราดุ สิตธานี ตั้งอยู่ใกล้กบั ย่านใจกลางธุ รกิ จและสถานที่ สาคัญต่ างๆ ของ
จุ ดหมายปลายทางแต่ ละแห่ ง มี สิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การที่ เหนื อระดับไว้ให้บริ การอย่างพร้ อมสรรพสาหรั บ
ทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุ รกิจและงานสังคมที่สาคัญ
ปั จจุบนั โรงแรมและรี สอร์ ทภายใต้ชื่อตราดุสิตธานี มีดงั นี้
 โรงแรม ดุสิตธานี กรุ งเทพ ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รี สอร์ท ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
 โรงแรม ดุสิตธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
 โรงแรม ดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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โรงแรม ดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โรงแรม ดุสิตธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียปิ ต์
โรงแรม ดุสิตธานี กวม รี สอร์ท สหรัฐอเมริ กา
โรงแรม ดุสิตธานี ตงไถ่ เจียงซู ประเทศจีน
โรงแรม ดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟิ่ ง ฉางโจว ประเทศจีน

 ดุสิตเดวาราณา

ดุสิตเดวาราณา เป็ นโรงแรมและรี สอร์ ทหรู หราที่เน้นความพิถีพิถนั นามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่ามาผสาน
กับการบริ การที่เป็ นเลิศเพื่อส่ งมอบความเป็ นส่ วนตัวและประสบการณ์สุดพิเศษ ซึ่ งเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการหลีกหนี
จากโลกอันสับสนวุน่ วายเพื่อมาเติมเต็มความสดชื่นและฟื้ นฟูพลังให้แก่จิตใจ
ปั จจุบนั โรงแรมและรี สอร์ ทภายใต้ชื่อตราดุสิตเดวาราณา มีดงั นี้
 โรงแรม ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริ ง แอนด์ สปา ฉงฮัว่ กวางโจว ประเทศจีน
 ดุสิตดีทู

ดุ สิตดี ทู เป็ นโรงแรมร่ วมสมัยที่ ผสมผสานระหว่าง การออกแบบที่ ทนั สมัย เทคโนโลยีแห่ งอนาคต ความ
สะดวกสบาย และการบริ การที่เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั นักเดินทางรุ่ นใหม่ที่ตอ้ งการสัมผัสกับประสบการณ์ที่ให้
ความตื่นตาตื่นใจและความรื่ นรมย์ในบรรยากาศแห่งความร่ วมสมัย ความหรู หราในสไตล์สบายๆ และมนต์สะกดที่เปี่ ยมด้วย
สี สัน
โรงแรมภายใต้ชื่อตราดุสิตดีทูต้ งั อยูใ่ นทาเลสาคัญที่เป็ นย่านธุ รกิจการค้าและย่านบันเทิงหลัก
ปั จจุบนั โรงแรมและรี สอร์ ทภายใต้ชื่อตราดุสิตดีทู มีดงั นี้
 โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว ประเทศจีน
 โรงแรม ดุสิตดีทู โฮเต็ล คอนสแตนซ์ พาซาดีน่า สหรัฐอเมริ กา
 โรงแรม ดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา
 โรงแรม ดุสิตดีทู เคนซ์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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 ดุสิตปริ๊นเซส

ดุสิตปริ๊ นเซสเป็ นโรงแรมและรี สอร์ทระดับกลางมาตรฐานสากลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เน้นความคุม้ ค่า สะดวก
ครบครัน และเป็ นกันเอง จึงเหมาะอย่างยิง่ สาหรับนักเดินทางที่แสวงหาความเรี ยบง่าย สะดวกสบาย และการต้อนรับที่อบอุ่น
และเป็ นกันเอง
ปั จจุบนั โรงแรมและรี สอร์ ทภายใต้ชื่อตราดุสิตปริ๊ นเซส มีดงั นี้
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
 โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส รี สอร์ท พานจือหัว เสฉวน ประเทศจีน
 ดุสิต เรสซิเด้ นท์
ปัจจุบนั โรงแรมและรี สอร์ทภายใต้ชื่อตราดุสิต เรสซิเด้นท์ มีดงั นี้
 ดุสิตเรสซิ เด้นท์ ดูไบ มารี น่า สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื ออีก 3 แห่ง ได้แก่
 โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รี สอร์ท เชียงราย
 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
 โรงแรมรอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
2. ธุรกิจด้ านการศึกษา
เพื่ อให้ทรั พยากรบุ คคลมี การพัฒนาและเติ บโตอย่างมั่นคง และเป็ นการเตรี ยมบุ คลากรที่ มี คุ ณภาพส าหรั บรองรั บ
การขยายตัวของโรงแรมในกลุ่ มบริ ษทั และอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริ การทัว่ โลก บริ ษทั ได้จดั ตั้งฝ่ ายการศึ กษาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะขยายธุ รกิจด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมไปยังจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อเป
ผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเข้าทางานในโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมของกลุ่ มบริ ษทั ปั จจุบนั ธุ รกิ จด้านการศึกษาของบริ ษทั
ประกอบด้วย
 วิทยาลัยดุสิตธานี
มีรากฐานมาจากโรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานี ซ่ ึ งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2536 ตามปณิ ธานของ
ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย ซึ่ งในขณะนั้นดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ดุสิตธานี
จากัด (มหาชน) ที่ตอ้ งการผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในวิชาชี พด้านอุตสาหกรรมบริ การอันเป็ นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาธุ รกิ จโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยเปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรภาคภาษาอังกฤษ จานวน 2
หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรประกาศนียบัตรด้านการปฏิบตั ิการโรงแรม (Diploma in Hotel Operations) และหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร(Professional Chef Diploma) โรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้น
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ความเป็ นเลิศทางวิชาการ และการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิจนเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคมโดยทัว่ ไป และได้พฒั นาหลักสู ตรด้านอุตสาหกรรมบริ การในระดับปริ ญญาตรี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม โดยได้รับอนุ มตั ิจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จดั ตั้งเป็ นสถาบันอุดมศึกษา ชื่ อ “วิทยาลัยดุสิตธานี ”
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539
ปัจจุบนั วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้
เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท โดยมีศูนย์การศึกษา 2 แห่ ง ได้แก่ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุ งเทพฯ และ
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต
โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต เป็ นส่ วนหนึ่ งในเครื อข่ายสถาบัน เลอ กอร์
ดอง เบลอ ทัว่ โลก เปิ ดดาเนิ นการอย่างเป็ นทางการเมื่ อเดื อนกรกฎาคม ปี 2550 เพื่อพัฒนาความรู ้และเทคนิ คการ
ท าอาหารฝรั่ ง เศส โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ด อง เบลอ ดุ สิ ต ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการเปิ ดสอนในระดับประกาศนียบัตร และระดับวุฒิบตั รในหลายหลักสู ตร อาทิ หลักสู ตร
คลาสสิ ค ไซเคิล (Classic Cycle) เป็ นหลักสู ตรประกอบอาหารฝรั่งเศสทั้งประเภทอาหารคาวและขนมอบ หลักสู ตร
วิชาการครัวไทย หลักสู ตรการทาขนมปัง หลักสู ตรความรู ้เกี่ยวกับไวน์ และหลักสู ตรระยะสั้นต่างๆ
 ศูนย์ ความเป็ นเลิศดุสิตธานี (Dusit Thani Excellence Centre หรื อ DTEC)
เพื่อเป็ นการขยายพื้นที่การให้บริ การวิชาการแก่สาธารณชนให้มากขึ้นจากพื้นที่หลักของวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ อยู่บ นถนนศรี น คริ น ทร์ บริ ษ ทั ได้ก่ อตั้ง ศู นย์ค วามเป็ นเลิ ศ ดุ สิ ตธานี (Dusit Thani Excellence Centre หรื อ
DTEC) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อให้บริ การงานวิชาการสาธารณะสาหรับหลักสู ตรระยะสั้นและการฝึ กอบรม
พนัก งานองค์ก รทัว่ ไป ตลอดจนใช้เป็ นฐานการท าวิจยั ในโครงการต่ า งๆของทางวิท ยาลัย ดุ สิ ตธานี เพื่ อ พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และหลักสู ตรในอนาคต
 Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.
Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. (PHI Education) จดทะเบี ย น
บริ ษ ัท ที่ ป ระเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ เ มื่ อ วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2558 เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้า นการศึ ก ษา บริ ษ ัท ได้จ ัด ตั้ง Dusit
Hospitality Management College เพื่อสอนวิชาชี พด้านการโรงแรมในระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรสาขาการจัดการ
โรงแรม (Hospitality Management) และหลักสู ตรระยะสั้น ได้แก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการ
ดาเนินธุ รกิจโรงแรม (Hotel Operations) โดยจะเปิ ดให้บริ การในเดือนสิ งหาคม 2561
3. โครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ รูปแบบผสม
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use Project) เป็ นการร่ วมทุนระหว่าง บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย โรงแรม (โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ ซึ่ งจะก่อสร้างขึ้นใหม่
แทนอาคารโรงแรมที่ มี อยู่ เดิ ม) ที่ พ กั อาศัย ศู นย์การค้า และอาคารส านักงานบนที่ ดิ นของส านักงานทรั พย์สิ นส่ วน
พระมหากษัตริ ยบ์ ริ เวณหัวมุมถนนสี ลมและถนนพระราม 4 (ที่ต้ งั ของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ ปั จจุบนั ) โครงการดังกล่าว
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ถือเป็ นการต่อยอดธุ รกิจโรงแรมซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลัก กระจายความเสี่ ยง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และยังช่วยเสริ มสร้างให้
บริ ษทั แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่ มการก่อสร้างโครงการในช่วงปลายปี 2562 และจะแล้วเสร็ จทั้งโครงการปลายปี 2566
ถึงกลางปี 2567
นอกจากโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสมแล้ว บริ ษทั ยังพิจารณาการสร้ างรายได้จากธุ รกิ จใหม่ ที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจบริ การ อาทิ ธุ รกิจบริ การด้านสุ ขภาพ (Wellness Business) หรื อธุ รกิจต่อเนื่ องอื่นๆ เพื่อสนับสนุ นและต่อ
ยอดจากธุ รกิจหลักของบริ ษทั เพื่อการบริ การที่ครบวงจรและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
4. ธุรกิจอื่นๆ
 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ ตีส์ รีท จากัด
ผูจ้ ดั การของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุ สิตธานี (DREIT) รายได้หลักของ
บริ ษทั มาจากค่าธรรมเนี ยมในการบริ หารจัดการกองทรั สต์ และค่าธรรมเนี ยมในการได้มาจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สินของ
กองทรั สต์ ปั จจุ บนั ทรั สต์เพื่อการลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิ ตธานี มี การเข้าลงทุ นในโรงแรมดังนี้
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น (สิ ทธิ การเช่า)
 ธุรกิจด้ านสุ ขภาพ (สปา)
ดาเนิ นกิ จการสปาเพื่อสุ ขภาพ โดยเปิ ดดาเนิ นการสถานบริ การสปาในประเทศไทยจานวน 4 แห่ ง และใน
ต่างประเทศจานวน 7 แห่ง ดังนี้
สถานบริ การสปาในประเทศไทยมีจานวน 4 แห่ง ได้แก่
1. เทวารัณย์ สปา กรุ งเทพ โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ
2. เทวารัณย์ สปา พัทยา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
3. เทวารัณย์ สปา หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
4. เทวารัณย์ สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
สถานบริ การสปาในต่างประเทศมีจานวน 7 แห่ง ได้แก่
1. เทวารัณย์ สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
2. เทวารัณย์ สปา มัลดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
3. เทวารัณย์ สปา ไนโรบีโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
4. เทวารัณย์ สปา กวม โรงแรมดุสิตธานี กวม
5. เทวารัณย์ สปา ไคโร โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร
6. เทวารัณย์ สปา ฉงฮัว่ โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริ ง แอนด์ สปา ฉงฮัว่ กวางโจว
7. เทวารัณย์ สปา ตงไถ โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู
 ธุรกิจให้ เช่ าสานักงาน
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจอาคารพาณิ ชย์ให้เช่าเป็ นสานักงาน โดยอาคารเป็ นอาคารสานักงานขนาด 11 ชั้น ตั้งอยูบ่ น
พื้นที่ซ่ ึ งเช่าจากสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ติดกับอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ
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นโยบายในการดาเนินงานของบริษทั ในภาพรวม
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เป้าหมายและกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ
บริ ษ ัท มี เ ป้ า หมายการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเติ บ โตอย่า งยัง่ ยื น มี ร ายได้เ ติ บ โตในระยะยาว และสร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดยได้วางแผนกลยุทธ์การดาเนินธุ รกิจระยะยาว 9 ปี (ปี 2559 - 2568) ดังนี้
1. การสร้ างความสมดุ ล (Balance) สร้ างความสมดุ ลของรายได้ โดยเพิ่มสัดส่ วนธุ รกิ จในต่างประเทศเป็ น
ร้อยละ 50 รวมทั้งสร้างสมดุลการพัฒนาธุ รกิจระหว่างการลงทุนสร้างโรงแรมเอง (Capital investment) กับ
รับจ้างบริ หาร (Asset light) เพื่อลดเงินลงทุนและเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
2. การเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุ รกิจ (Diversify) โดยการลงทุนในธุ รกิจอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ ยง
โดยตั้งเป้ ารายได้จากการลงทุนในธุ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การในสัดส่ วนร้อยละ 10 ของรายได้รวม
3. การเติบโตของธุ รกิจ (Expand) โดยขยายจานวนห้องพักเพิม่ ขึ้นอีกเท่าตัวเป็ น 14,000 ห้องภายในปี 2564

ด้วยเป้ าหมายและกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จดังกล่าว ปี 2559-2561 จึงเป็ นช่วงที่มีความสาคัญมากที่สุดในการเสริ มสร้าง
รากฐานของบริ ษทั ให้แข็งแกร่ ง” (Strengthening Foundations) บริ ษทั ได้วางทิศทางต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโต มีการปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และค่านิ ยมให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่ขององค์กรโดยให้ความสาคัญกับการสร้ างรากฐาน5 ประการ
ได้แก่
1. บุคลากร (People)
เน้นในเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร กาหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่มองไปข้างหน้า ตลอดจนกาหนดพันธกิ จและ
ค่านิ ยมองค์กรให้ชดั เจน บริ ษทั ได้ลงทุนด้านการฝึ กอบรมให้พนักงานเข้าใจในเรื่ องของวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และค่านิ ยม
องค์กรใหม่ เพื่อให้พนักงานสามารถปฎิบตั ิงานตามมาตรฐานของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนา
บุคลากร ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาเสริ มทีมเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเติบโตและการสร้างความ
หลากหลายของธุ รกิจที่กาลังจะเกิดขึ้น
2. กระบวนการทางาน (Process)
ปรับปรุ งขั้นตอนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นรวมทั้งลดค่าใช้จ่าย โดยการปรับปรุ งกระบวนการทางานนี้
ครอบคลุ มถึ งการปรับโครงสร้ างธุ รกิ จเพื่อการเติบโตในระยะยาว นาร่ องด้วยการปรับโครงสร้ างธุ รกิ จการศึกษา โดยในปี
2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนโลโก้ของกลุ่มธุ รกิ จการศึกษาเพื่อสะท้อนถึงความทันสมัยและความเป็ นเอกภาพ นอกจากนี้ ยงั มี
การจัดโครงสร้างธุ รกิจการศึกษาในประเทศไทยให้เหมาะสมกับความต้องการในอุตสาหกรรม การจัดทาหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Learning) และให้ความสาคัญในการร่ วมมือกับธุ รกิจโรงแรมภายในกลุ่มเพื่อต่อยอด
ธุ รกิ จ สาหรับระยะยาวบริ ษทั มีแผนที่จะหาพันธมิตรทางธุ รกิจในต่างประเทศ เพื่อร่ วมกันพัฒนาหลักสู ตรและขยายธุ รกิจ
การศึกษาให้เติบโตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3. ทรัพย์สิน (Properties)
เนื่ องจากทรั พย์สินของโรงแรมจะเก่าไปตามกาลเวลาซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการทาธุ รกิ จและผลกาไร บริ ษทั จึง
จาเป็ นที่จะต้องลงทุนปรับปรุ งโรงแรมให้อยูใ่ นสภาพดีและมีความทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการลงทุน
ในสิ นทรัพย์ใหม่ๆ เช่ น การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Project) บนพื้นที่โรงแรมดุ สิตธานี
กรุ งเทพ (บริ เวณหัวมุมถนนสี ลมและถนนพระราม 4) หรื อการจาหน่ ายทรั พย์สินที่ให้อตั ราผลตอบแทนต่ าเพื่อลงทุ นใน
สิ นทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
4. เทคโนโลยี (Technology)
เป็ นรากฐานที่สาคัญอย่างมากในการทาธุ รกิ จในยุคปั จจุบนั โดยต้องนามาปรับใช้กบั ธุ รกิ จโรงแรมให้เหมาะสม
เน้นประสิ ทธิ ภาพและแพลตฟอร์ มมาตรฐานเพื่อรองรับธุ รกิ จที่จะเติบโตในอนาคต เพื่อส่ งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่
ลูกค้า สร้างความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การที่โรงแรมอีก รวมทั้งการบริ หารจัดการข้อมูล (Big Data) ที่มีอยูเ่ พื่อ
สร้างความพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า
5. ความสามารถทางการเงิน (Financial Capability)
เพื่อให้มีโครงสร้ างเงิ นทุนที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่น และมีความมัน่ คงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเพื่อ
สร้ างมูลค่าให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ได้วางแผนต่างๆ เพื่อทาให้บริ ษทั มีแหล่งเงิ นทุนในการพัฒนาและลงทุนด้านสิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้ น ในช่ วงปลายปี 2560 บริ ษทั ได้แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิตธานี (DTCPF) เป็ น
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิตธานี (DREIT) เพื่อให้มีแหล่งเงิ นทุ นในการพัฒนาและ
ลงทุนด้านสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น
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แนวทางการจัดทารายงานการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน 2560
บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสื่ อสารนโยบายการบริ หารจัดการและ
รายงานผลการดาเนินงานด้านความยัง่ ยืนต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กร รวมทั้งถ่ายทอดแนวคิดการดาเนิ นธุ รกิจ
บนพื้นฐานของความยัง่ ยืน ทั้งมิติเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ข้อมูลในรายงานมีรอบการรายงาน
ข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยมีเนื้ อหาครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
ความยัง่ ยืนของกลุ่มบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และโรงแรมในเครื อ 13 แห่ ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ
โรงแรมดุ สิตธานี ดู ไบ โรงแรมดุ สิตธานี หัวหิ น โรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุ สิตธานี พัทยา โรงแรม
ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช* โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
โรงแรมดุสิตธานี มะนิ ลา โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ได้นากรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative หรื อ GRI ฉบับ G4 เป็ นกรอบในการ
รายงานข้อมูล
เนื้ อหาการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ที่อยูน่ อกเหนื อขอบเขตการรายงานสามารถอ้างอิงได้จากรายงาน
ประจาปี 2560 ของบริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี จากัด (มหาชน) หรื อ http://dtc.listedcompany.com/misc/AR/20180403-dtcar2017-th.pdf
หมายเหตุ: * บริ ษัท ดุสิตไทยพร็ อพเพอร์ ตีส้ ์ จากัด (มหาชน) บริ ษัทย่ อย ได้ ขายโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช ให้ แก่ บริ ษัท อิ มพีเรี ยล น ครราชสี มา
จากัด (เดิ มชื่ อบริ ษัท วรรณทรั พย์ พัฒนา 4 จากัด) และบริ ษัท ทรั พย์ อิ มพีเรี ยล โคราช จากัด (เดิ มชื่ อบริ ษัท วรรณทรั พย์ พัฒนา 5 จากัด) และได้ โอน
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน อาคารโรงแรม และทรั พย์ สินอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ ผ้ ซู ื ้อ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
ฝ่ ายสานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี ชั้น 5
ถนนพระราม 4 แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 200 9999 ต่อ 3063
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ดุสิตธานีกบั การพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืน
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิจโดยการนาแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในด้านเศรษฐกิ จ สังคม
และสิ่ ง แวดล้อมมาเป็ นหลัก การดาเนิ นงานอย่า งเป็ นรู ป ธรรม เพื่ อให้เกิ ดนวัตกรรมเชิ ง ธุ รกิ จที่ ส ามารถอานวย
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอันนาไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่งความยัง่ ยืนของสังคมและประเทศชาติ

นโยบายการประกอบกิจการอย่ างยัง่ ยืน
บริ ษทั เดินหน้าอย่างต่อเนื่ องบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศในการเป็ น
องค์กรชั้นนาด้า นธุ รกิ จโรงแรมในระดับสากลที่ มีการกากับดู แลกิ จการที่ ดี และมี ความรั บผิดชอบที่ ส ร้ างสรรค์
ผลกระทบเชิ ง บวกทั้ง ทางด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อม ด้วยเหตุ น้ ี จึ ง ดารงตนเป็ นองค์ก รธุ รกิ จและผู ้
ให้บริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาสิ นค้าและบริ การที่
เป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งส่ งเสริ มกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนและสังคม ด้วยความเชื่ อมัน่ ว่า
การเติบโตโดยคานึ งถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่างรอบด้านจะนามาซึ่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ที่จะมุ่งสร้ างสรรค์ บริ การอย่ างไทยอันทรงคุณค่ า ต่ อ
ยอดการพัฒนาด้ วยความรั บผิดชอบ เพื่อการเติบโตอย่ างยั่งยืนของบริ ษัท และการเติบโตของเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่ งแวดล้ อมของประเทศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดงั กล่าว บริ ษทั จะต้องประกอบกิจการโดยคานึงถึงผลกระทบต่ อสั งคม
อย่ า งรอบด้ า น และมี ส่ วนร่ วมในการเสริ ม สร้ างการเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ง ยืน ของบริ ษัท เศรษฐกิจ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้ อมของประเทศ ซี่ งปรากฏเป็ นนโยบายในการประกอบกิจการ ดังนี้
 ประกอบธุ รกิจโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่ งเสริ มการประกอบกิจการด้วยความเป็ น
ธรรมต่อพนักงาน ลู กค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี้ รวมถึ งสังคม ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิ ดประโยชน์
อย่างแท้จริ งทางเศรษฐกิจและความยัง่ ยืนของธุ รกิจ
 ต่อต้านและไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
 เสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขันและส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตในการทางานของพนักงาน ให้ความสาคัญต่อ
สวัสดิ ภาพ ความปลอดภัยในการทางานและสุ ขอนามัยของบุคคล ปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม โดย
คานึงถึงหลักสิ ทธิ มนุษยชน และความเท่าเทียมกันของมนุษย์
 ยึดมัน่ ในพันธสัญญาที่ จะส่ งมอบสิ นค้า และบริ การที่ มี คุณภาพ และราคาที่ เหมาะสมโดยค านึ งถึ ง ความ
ปลอดภัย สุ ขอนามัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั เล็งเห็ นว่าความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อมถื อเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารจัดการโรงแรม โดยถื อเป็ น
ภารกิ จที่จะคานึ งถึ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องกับชุ มชนและ
สังคมโดยรอบเพื่อความยัง่ ยืน
 ยึดมัน่ และบริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
13
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การมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่า การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นกุญแจสาคัญที่ ทาให้บริ ษทั เข้าใจถึงความคาดหวังและ
ความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนเสี ยได้เสี ย
ซึ่ งเป็ นกรอบในการกาหนดประเด็นสาคัญในการดาเนินงานด้านความยัง่ ยืนของโดยบริ ษทั
ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ทั้งในฐานะบุคคล
นิติบุคคล และกองทุน
ที่ได้รับผลตอบแทนจาก
การดาเนินงาน

-

-

ลูกค้ า
นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ
ผูม้ าประชุมสัมมนา
ผูม้ ารับบริ การของโรงแรม

การสื่ อสารและช่ องทาง
การจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้
การเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เว็บไซต์
ของบริ ษทั
การจัดให้มีช่องทางการ
สอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การร้องเรี ยนผ่านช่องทาง
รับเรื่ องร้องเรี ยน

-

-

ความสนใจและคาดหวัง
ผลการดาเนินงานดีและ
เติบโตอย่างสม่าเสมอ
การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างโปร่ งใส และเป็ น
ธรรม
การบริ หารความเสี่ ยง
อย่างรัดกุม และรอบคอบ
การเปิ ดเผยข้อมูลตาม
กาหนดเวลาอย่างถูกต้อง

-

-

-

- เว็บไซต์ของบริ ษทั
- สื่ อสังคมออนไลน์
- การปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า
ขณะให้บริ การ
- การร้องเรี ยนผ่านช่องทาง
รับเรื่ องร้องเรี ยน

- บริ การที่มีคุณภาพ เป็ นไป
ตามมาตรฐาน
- ความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย
- ความคุม้ ค่ากับเวลาที่ใช้
- ความพร้อมและความ
รวดเร็ วในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
- การรับฟังปั ญหา และช่วย
แก้ไข บรรเทา เยียวยา
กรณี ที่ลูกค้ามีปัญหา
เกิดขึ้น
- การรักษาข้อมูลความเป็ น
ส่วนตัวของลูกค้า
- ความโปร่ งใสด้านราคา
เช่น การเสนอราคาใน
เว็บไซต์ต่างๆ
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-

-

-

-

การตอบสนอง
สร้างผลประกอบการ
ที่ดี ภายใต้การบริ หารความ
เสี่ ยงที่รัดกุม และรอบคอบ
เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั
อย่างโปร่ งใสและทัน
เหตุการณ์ผา่ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ และช่องทาง
กิจกรรมอื่น รวมถึงทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั
เชิญชวนผูถ้ ือหุน้
เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุน้
สามัญประจาปี และร่ วม
แสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม
การฝึ กอบรมพนักงานเพื่อ
รักษามาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริ การ
ส่งมอบบริ การที่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
ทาการตรวจสอบและ
รับประกันคุณภาพของ
บริ การ
สารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของลูกค้าและ
ตอบคาถามผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่ อสารต่างๆ เป็ นประจา
สื่ อสารผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ และพัฒนา
ปรับปรุ งเว็บไซต์ของบริ ษทั
อย่างต่อเนื่อง
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ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย

การสื่ อสารและช่ องทาง

ความสนใจและคาดหวัง
- ประสบการณ์ให้บริ การ
พิเศษเฉพาะบุคคล

-

- การจัดปฐมนิเทศสาหรับ
พนักงาน
พนักงานในทุกระดับ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง
- การให้ขอ้ มูล ข่าวสาร
ความรู ้ ผ่านระบบการ
สื่ อสารภายในองค์กร
- การจัดฝึ กอบรมและ
กิจกรรมต่างๆ ให้แก่
พนักงาน
- การจัดให้มีช่องทางการรับ
ฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
- การสารวจความคิดเห็น
อย่างเป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ
- การประเมินศักยภาพของ
พนักงานรายปี
- กิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุย
ระหว่างพนักงานและ
ผูบ้ ริ หาร

คู่ค้า/เจ้ าหนี้

- ทิศทางธุรกิจ นโยบาย
แนวทางปฏิบตั ิ
- สวัสดิการและ
ค่าตอบแทนที่ดี
- ความมัน่ คงและความ
เจริ ญเติบโตในหน้าที่การ
งานของพนักงาน
- โอกาสในการพัฒนาและ
เข้าฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
อย่างเท่าเทียมกัน
- ความเคารพในสิทธิและ
การได้รับการปฏิบตั ิที่เป็ น
ธรรม
- ความสมดุลระหว่างการใช้
ชีวติ และการทางาน
- พิจารณาพนักงานปั จจุบนั
เป็ นอันดับแรกเมื่อมี
ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
- จัดให้มีอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภย และ
สภาพแวดล้อมที่ดีในที่
ทางาน
- ปฎิบตั ิต่อคูค่ า้ อย่างเป็ น
ธรรมและเท่าเทียม
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่โปร่ งใส
- ความเคร่ งครัดในการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ตก
ลงกัน

ติดต่อสื่ อสารผ่านอีเมลและ
โทรศัพท์อย่างสม่าเสมอ
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-

-

-

-

-

-

-

-

การตอบสนอง
ทบทวนโปรแกรมการ
ส่งเสริ มการขายและราคาขาย
อย่างสม่าเสมอ
ซื่อสัตย์ต่อคาสัญญาที่ให้กบั
ลูกค้า
กาหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ิของฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายแรงงาน
การส่งเสริ มความก้าวหน้าใน
เส้นทางอาชีพสาหรับ
พนักงาน
การสารวจการจ่าย
ผลตอบแทนของตลาดอย่าง
สม่าเสมอทุกปี เพื่อให้
ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม
จัดหลักสูตรฝึ กอบรมที่
สอดคล้องกับพนักงานใน
สายงานและในระดับต่างๆ
การสารวจความพึงพอใจของ
พนักงานและประเมินผลงาน
ประจาปี
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมใน
การทางานให้ถูกต้องตาม
หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทางาน
มีหลักการคัดเลือกคูค่ า้ และ
กระบวนการตรวจสอบที่
ชัดเจน
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ตกลง
กันไว้อย่างเคร่ งครัด
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
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ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย

หน่ วยงานรัฐ

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

หน่ วยงานกากับดูแล

การสื่ อสารและช่ องทาง

ความสนใจและคาดหวัง
การตอบสนอง
- ตรวจสอบและแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
ทันท่วงที
เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่
- ปฏิบตั ิตามนโยบาย และ - พัฒนาโครงการความร่ วมมือ
หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นอย่าง
กฎระเบียบอย่างครบถ้วน
ระหว่างกันของภาครัฐ และ
เป็ นประจา
และเคร่ งครัด
เอกชน
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ - ให้ความรู ้ในเรื่ องวิธีการ
ของหน่วยงานรัฐบาล
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศแก่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
โครงการและกิจกรรมเพื่อ
- การจ้างงาน
- จ้างงานและส่งเสริ มการ
สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม - การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม พัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
เพื่อสังคม
- ส่งเสริ มการจัดซื้อจัดจ้างใน
- เผยแพร่ เอกลักษณ์และ
ท้องถิ่น
วัฒนธรรมที่ดีงาม
- ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
- เคารพในวิถีชีวติ ของ
- กาจัดของเสี ยอย่างมี
ชุมชน
ประสิ ทธิภาพ
- การอยูร่ ่ วมกับชุมชนอย่าง - ส่งเสริ มและสนับสนุนชุมชน
สร้างสรรค์
ท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
บริ การที่คานึงถึง
ต่างๆ
สิ่ งแวดล้อม
- การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
- การกาจัดของเสี ยอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- รายงานประจาปี
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การทาตามหลักเกณฑ์ และ
- แบบ 56-1
กฎระเบียบ ข้อกาหนด
คาสัง่ ตลอดจนนโยบายของ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
การดาเนินธุรกิจด้วยความ องค์กร
รับผิดชอบ ถูกต้องและ
โปร่ งใส
- การเปิ ดเผยข้อมูลที่
เพียงพอ
- ความโปร่ งใสด้านการ
กากับดูแลกิจการ
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การกาหนดประเด็นสาคัญด้ านความยั่งยืนของบริษัท
บริ ษทั ได้ทบทวนและจัดลาดับความสาคัญของประเด็นด้านความยัง่ ยืน โดยพิจารณาจากผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่มีนยั สาคัญต่อทั้งบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ าคัญ
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การดาเนินงานอย่ างยัง่ ยืนระดับนโยบาย
1. การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) ตระหนักถึ งความสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิ จโดยยึดถื อการ
ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการกากับดู แล
กิจการ ด้วยโดยเชื่ อมัน่ ว่าโครงสร้างและวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ งจะสามารถนาพาบริ ษทั ให้บรรลุ
เป้ าหมาย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้างความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ าย บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2561
ด้วยความมุ่งมัน่ ด้า นการกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี บริ ษทั จึ งได้รับการประเมิ นผลด้า นการกากับดู แลกิ จการตาม
โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies จากสมาคมส่ งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai
Institute of Directors – IOD) ประจาปี 2560 ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ”

2. จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่ งใส ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
คุณธรรมและจริ ยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อการเจริ ญเติบโตและความมัน่ คงของกิ จการ การมีส่วนร่ วม การทางานเป็ น
ทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม บริ ษทั ได้กาหนดจริ ยธรรมทางธุ รกิจ รวมทั้งจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
จริยธรรมทางธุรกิจ
- ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การกระบวนการ และการปฏิ บ ัติ ต่ า งๆ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน
- รั บผิดชอบต่อสัง คมทั้ง ด้า นสิ่ ง แวดล้อม และการสนับสนุ นการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนโดยเข้าไปมี ส่ วนร่ วมตาม
สถานภาพของบริ ษทั
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
1. ความรับผิดชอบต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3 ปฏิ บ ตั ิ ตามข้อพึ ง ปฏิ บ ตั ิ ที่ ดีส าหรั บ กรรมการบริ ษ ทั จดทะเบี ย น และแนวปฏิ บ ตั ิ ที่ เกี่ ย วข้องของตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
18

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2560

1.4 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม มีความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อนั มิชอบจากการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระทาการใดๆ ที่จะ
นาความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงมาสู่ บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
1.6 ใฝ่ หาความรู ้ ในธุ รกิ จของบริ ษทั รวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
2. ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ค วามยุ ติ ธ รรม และระมัด ระวัง
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2.2 รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2.3 กากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้
2.4 กากับดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลและนาเสนอข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั และการปฏิบตั ิอื่นๆ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา
3. ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
3.1 กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3.2 กากับดูแลให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีต่อลูกค้า และพนักงาน
3.3 กากับดูแลและส่ งเสริ มให้บริ ษทั ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการค้า และการแข่งขันที่ดีอย่างเป็ นธรรม
3.4 ไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ต รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็ น
การให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้อง
3.5 สนับสนุนให้มีระบบหรื อกระบวนการร้องเรี ยนต่างๆเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อได้
3.6 ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย และข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ ด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ
ข้อกาหนดต่างๆ
3.7 ให้ความช่วยเหลือและร่ วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน สิ่ งแวดล้อม สถาบันการศึกษา
และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่บริ ษทั ตั้งอยู่
3.8 สร้ างจิตสานึ กให้พนักงานของบริ ษทั มี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งสร้ าง
ความเข้าใจกับสังคมชุมชนในบริ เวณที่บริ ษทั ตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างกัน
3.9 ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
3.10 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
4. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
4.1 ดู แ ลและควบคุ ม ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษัท และไม่ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล อัน เป็ นความลั บ ของบริ ษั ท ต่ อ
บุคคลภายนอก
4.2 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและโปร่ งใส ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนด
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากตาแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั
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4.4 ระมัดระวังในการทารายการระหว่างกันในกลุ่มบริ ษทั โดยคานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั เป็ น
สาคัญ และต้องไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริ ษทั กรณี เข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยว
โยงต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
4.5 กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับรายการที่ขดั แย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พิจารณาตัดสิ นใจ และต้องออกจากที่ประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเรื่ องดังกล่าว
4.6 ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่ นที่ ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั เว้นแต่จะได้รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
1.1 ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ามตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ื อหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นทั้ง ใน
ระยะสั้นและระยะยาว
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจในการดาเนิ นการใดๆ ด้วยจิตอันบริ สุทธิ์ (good
faith) และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม
1.3 ไม่บริ หารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรื อขาดความยั้งคิด
1.4 เอาใจใส่ จริ งจังและเคร่ งครั ดต่ อกิ จกรรมทั้งปวงที่ จะเสริ มสร้ างคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนา
องค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
1.5 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู ้ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั
1.6 จัดการดูแลป้ องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั เสื่ อมค่าผิดปกติหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
1.7 รายงานสถานะและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริ งต่อคณะกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
1.8 ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง และผูอ้ ื่น
1.9 แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึ งแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กรทั้งทางด้าน
บวกและด้านลบ ซึ่ งจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
1.10 ไม่ดาเนิ นการใดๆในลักษณะซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั โดยมิ ได้แจ้งให้
บริ ษทั ทราบ
1.11 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
1.12 ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้ า
2.1 สนองความต้องการของลูกค้า / ผูบ้ ริ โภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริ การที่ดีเลิศ
2.2 กาหนดระดับคุณภาพของสิ นค้าและการบริ การให้เป็ นที่ยอมรับได้แก่ลูกค้า
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2.3 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ นค้า และบริ การอย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็ นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
2.4 ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้ขอ้ กาหนดอันเหมาะสม
2.5 ไม่ส่งมอบสิ นค้าและการบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆที่รู้วา่ สิ นค้าและบริ การนั้นๆ มีขอ้ บกพร่ องเสี ยหาย หรื อ
อาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานตก
ถึงมือลูกค้า
2.6 จัดระบบการบริ การลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนความไม่พอใจในสิ นค้าและบริ การได้โดยสะดวก
และกาหนดให้มีการดาเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
2.7 พยายามบริ หารต้นทุนการผลิตให้ต่าสุ ดแต่ยงั คงรักษาคุณภาพของสิ นค้าและบริ การที่ได้มาตรฐาน
ตลอดเวลา
2.8 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ
2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็ นการให้บริ การต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2.10 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อสัญญาต่างๆ ที่มีกบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
2.11 หากมีกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อ
ร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาและป้ องกันความเสี ยหาย
2.13 จัดให้มีระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่นระบบป้ องกันอัคคีภยั ป้ องกันการถูกโจรกรรม
2.14 ไม่ควรค้ากาไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่
ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน
3.1 ให้ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมตามความรู ้ ค วามสามารถ ความรั บ ผิด ชอบ และผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงานแต่ละคน
3.2 ส่ งเสริ มพัฒนา และเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า และความมัน่ คงใน
อาชีพ
3.3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกาหนดทิศทางการทางาน และการแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั
3.4 ดูแลรักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิต สุ ขภาพอนามัย และการกระทาด้วย
ความสุ จริ ต
3.5 การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรมและกระทาด้วย
ความสุ จริ ต
3.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
3.7 บริ หารงานพนัก งานโดยหลี ก เลี่ ยงการกระท าใดๆโดยไม่เป็ นธรรมและไม่ ถูก ต้องซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพการงานของพนักงาน
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3.8 ปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ และให้ความเคารพต่อสิ ทธิ หน้าที่ส่วน
บุคคล
4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี้
4.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์การใช้เงินการชาระ
คื น การดู แลคุ ณภาพของหลักทรั พย์ค้ าประกัน และเรื่ องอื่ นใดที่ ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ กรณี ที่จะไม่
สามารถปฏิ บตั ิ ได้ตอ้ งรี บเจรจากับคู่คา้ และเจ้า หนี้ เป็ นการล่ วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไ ขและ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
4.2 ให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
4.3 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับลูกค้าหรื อเจ้าหนี้ ถ้าหากว่ามีขอ้ มูลว่า
มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ ไม่สุจริ ตเกิ ดขึ้น พึงหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดย
ยุติธรรมและรวดเร็ ว
4.4 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ
5. ความรับผิดชอบต่ อการแข่ งขันทางการค้ า
5.1 แข่งขันทางการค้าขายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสมผิด
กฎหมาย
5.3 ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรื อกระทาการใดๆโดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม
6.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม
6.2 คืนผลกาไรส่ วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่าเสมอ
6.3 ไม่กระทาการใดๆที่จะมีผลเสี ยหายต่อชื่อเสี ยงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.4 ไม่ ก ระท าการใดๆที่ ช่ วยเหลื อและสนับ สนุ น หรื อยอมเป็ นเครื่ องมื อที่ จะท าให้เกิ ดการหลี ก เลี่ ย งการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ
6.5 ปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
6.6 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่
ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
6.7 ไม่นาเงินของผูถ้ ือหุ น้ ไปสนับสนุนทางการเมือง
จรรยาบรรณของพนักงาน
พนักงานของดุ สิตธานี ต่องปฏิ บตั ิงานอย่างมื ออาชี พและยึดมัน่ ในหลักจรยธรรมของบริ ษทั เพื่อส่ งเสริ ม และ
สนับสนุ นพฤติกรรมที่ถูกต้องในการทางาน สร้างความสัมพันธื อนั ดีต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและคงไว้ซ่ ึ งภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริ ษทั
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความมัน่ คงของบริ ษทั
และตัวพนักงานเอง
ร่ วมกันรักษาและสร้ างสรรค์ให้เกิ ดความสามัคคีและความเป็ นน้ าหนึ่ งเดี ยวกันในหมู่พนักงาน ร่ วมกัน
ทางานและแก้ไขปั ญหาเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เอาใจใส่ และปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานของบริ ษทั ด้วยความเสี ยสละ อดทน เพื่อสร้ างบริ ษทั ให้มีคุณภาพมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีกาไร และพัฒนาบริ ษทั ไปสู่ ความเป็ นเลิศ
ใช้ทรั พย์สินของบริ ษทั อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ประหยัดและบารุ งรั กษาไม่ใ ห้เสื่ อมค่าปกติ หรื อสู ญ หาย
รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
ร่ วมมือและช่วยเหลือในการทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และเคารพในสิ ทธิ ของ
พนักงานอื่นที่ร่วมบริ ษทั เดียวกัน
เอาใจใส่ และช่วยเหลือดาเนิ นการใดๆที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการทางานให้มี
ความสะอาดปลอดภัย และน่ารื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
ให้ความรู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานแก่ผรู ้ ่ วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้ าหมายของบริ ษทั
เป็ นสาคัญ
ไม่กล่าวร้ายต่อบริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่ งความจริ งและไม่เป็ นธรรม
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูบ้ ริ หาร หากพบว่ามีการกระทาใดๆในบริ ษทั โดยมิชอบหรื อผิดกฎหมาย
ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยง
เอาใจใส่ จริ งจังและเคร่ งครั ดต่ อกิ จกรรมทั้งปวงที่ จะเสริ มสร้ างคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนา
องค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
ไม่รับของขวัญ เว้นแต่เป็ นการรับอันเนื่ องจากการให้ตามประเพณี นิยม โดยต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ทราบและปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั

3. การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เป็ นปั ญหาที่บนั่ ทอนความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาขององค์กรในทุกระดับ ซึ่ งจะ
ส่ งผลเสี ยต่อการดาเนินงาน และผลประกอบการ ส่ งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององค์กร และจะส่ งผลเสี ยต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ป้ องกัน แก้ไข ไม่ส่งเสริ มและไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ
บริ ษทั ร่ วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ แนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ ง
ดาเนิ นการโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ แห่ งประเทศไทย
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุ รกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
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โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริ ตในวงกว้าง โดยได้รับประกาศนี ยบัตรรับรองฐานะเป็ น
สมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตตั้งแต่เดื อน
ตุลาคม 2558
บริ ษทั กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้ดงั นี้
นโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
1. บริ ษทั วางตัวเป็ นกลางทางการเมืองและไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุ นหรื อให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
แก่พรรคการเมือง หรื อผูม้ ีอานาจทางการเมือง
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดู แลให้มีระบบที่สนับสนุ น
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารให้ความสาคัญกับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารปฏิ บตั ิ
ตามนโยบายของบริ ษทั และมาตรฐานในเรื่ องการคอร์ รัปชัน่ ให้มีความรัดกุม ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
4. กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ และการสนับสนุ นนโยบายต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ การสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่
บริ ษทั มีอานาจในการควบคุม หรื อตัวแทนทางธุ รกิจ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
แนวปฏิ บ ตั ิ เพื่ อให้ส อดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จ ระเบี ย บ ข้อบัง คับ และข้อกาหนดของ
กฎหมาย
5. ผูต้ รวจสอบภายในมี หน้าที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บตั ิ งานว่าเป็ นไปอย่า ง
ถู กต้องตามนโยบาย แนวปฏิ บ ัติ กฎหมาย และข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดู แล เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั มี ระบบควบคุ มที่ เหมาะสมและเพียงพอต่ อความเสี่ ยงในเรื่ องการคอร์ รัป ชั่น และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
แนวปฏิบัติในการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของบริ ษทั และไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับเรื่ องคอร์ รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ดาเนิ นการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
เพื่อน และคนรู ้จกั ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. พนักงานทุกคนต้องไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็ นการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา ผูต้ รวจสอบภายในหรื อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และให้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง หากมีขอ้ สงสัยหรื อปั ญหาให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา ผูต้ รวจสอบภายใน
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธเรื่ องการคอร์ รัปชัน่ หรื อแจ้งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
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4. ในการทาธุ รกรรมกับภาครัฐหรื อเอกชน ต้องดาเนิ นการอย่างถูกต้อง โปร่ งใส และเหมาะสม หลีกเลี่ยง
การกระท าอันอาจจู ง ใจให้เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐหรื อพนัก งานเอกชนดาเนิ นการในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ถูก ต้องหรื อ
ไม่เหมาะสม โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายไทย
5. ผูก้ ระทาคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นผูก้ ระทาผิด ต้องได้รับโทษทางวินยั และต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
6. บริ ษัท จะท าความเข้ า ใจและเผยแพร่ นโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น นี้ ต่ อ บุ ค คลภายในและ
บุคคลภายนอก ผ่านอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.dusit.com
นโยบายและแนวปฏิบัติในการไม่ ช่วยเหลือทางการเมือง
1. หลีกเลี่ยงการเป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรื อตัวแทนพรรคการเมือง
2. หลีกเลี่ยงการบริ จาคให้กบั พรรคการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
3. ไม่ให้เงินหรื อสิ่ งอื่นใดสนับสนุนหรื อช่วยเหลือพรรคการเมือง หรื อผูม้ ีอานาจทางการเมือง
4. ดาเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายของประเทศไทยกาหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริจาคการกุศล
1. ไม่สนับสนุ นหรื อทากิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวังหรื อเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์ใดๆ ที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุ รกิจ
2. มี นโยบายการบริ จาคเพื่ อการกุ ศลสาธารณะ หรื อเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้กบั สถาบัน มู ลนิ ธิ ที่ มี
รายชื่อตามอธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดอนุมตั ิโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
3. มี นโยบายการบริ จาคเพื่ อการศึ ก ษา หรื อเพื่ อการกี ฬ า ตามอธิ บ ดี ก รมสรรพากรก าหนดอนุ ม ัติ โ ดย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
นโยบายการรับหรื อใช้ เงินสนับสนุน
บริ ษทั ไม่มีนโยบายการรั บหรื อใช้เงิ นสนับสนุ นจากคู่คา้ ยกเว้นกรณี การรั บเงิ นสนับสนุ นที่เกี่ ยวข้องกับ
อาหารและเครื่ องดื่ม
การขอเงินสนับสนุนการส่ งเสริ มการขายทั้งหมดจะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของการส่ งเสริ มการขายอาหารและ
เครื่ องดื่ มที่ เกี่ ยวข้อง โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกค้ามาใช้บริ การมากขึ้ น อันจะส่ งผลให้บริ ษทั มี รายได้
เพิ่มขึ้น และส่ งเสริ มรู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์ท้ งั ในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสื่ อ
และโฆษณาของห้องอาหารหรื อโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ
การใช้จ่ายเงินสนับสนุนต้องได้รับการอนุมตั ิและเป็ นไปตามมาตรฐานของดุสิต เท่านั้น
นโยบายการจ่ ายเงินค่ าของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ให้ แก่พนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายของขวัญให้แก่พนักงานตามเทศกาล และประเพณี นิยม รวมถึงเพื่อเป็ นการชื่ นชม
ผลการปฏิบตั ิงานภายใต้หลักการต่างๆ เช่น โครงการดุสิตขอบคุณ โดยแต่ละโรงแรมจะมีการมอบรางวัลในรู ปแบบ
ต่างๆกัน
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ในปี 2560 บริ ษทั ได้จดั กิ จกรรมแข่งขันตอบแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนความรู ้ พนักงานเรื่ องจริ ยธรรม
ทางธุ รกิจของบริ ษทั นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และนโยบายไม่รับของขวัญ ในส่ วนของการประเมินตนเองโดย
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ทางบริ ษทั ได้กาหนดคาถามที่ใช้ประเมินตนเองของพนักงานในด้านการสนับสนุ นนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตและคอรัปชัน่ รวมทั้งนโยบายการไม่รับของขวัญ โดยแนบไว้กบั แบบฟอร์ มการประเมินผลกลาง
ปี เพื่อมัน่ ใจว่าพนักงานสามารถตรวจสอบและประเมินตนเอง โดยมีผบู ้ ริ หารยืนยันการประเมินดังกล่าวอย่างน้อยปี
ละหนึ่ งครั้ง สาหรับพนักงานโรงแรมต่างๆ ในเครื อได้รับการอบรมเรื่ องนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรั บ การ
ประเมินและบริ หารความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อการร้ าย บริ ษทั ดุ สิตธานี
จากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริ ษ ทั ในเครื อที่ อยู่ภายใต้เงื่ อนไขมี หน้าที่ และจรรยาบรรณในการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อรองรับนโยบายในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดยบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการป้ องกันมิให้องค์กรเป็ นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุ น
ทางเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบตั ิที่สานักงาน ปปง. กาหนดขึ้นอย่างเคร่ งครัด
บริ ษ ัท ให้ ก ารสนับ สนุ น ผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ตระหนัก และให้ ค วามส าคัญ ในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ โดยให้มีการสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสมไปยังผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งได้กาหนดนโยบายการรับ
แจ้งข้อมูลหรื อข้อร้องเรี ยน (Whistle-Blowing Policy) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยกาหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล
หรื อข้อร้องเรี ยน กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรื อข้อร้องเรี ยน มาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล การรักษา
ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนไว้เป็ นความลับให้จากัดเฉพาะผูท้ ี่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรี ยนเท่านั้นที่จะ
เข้าถึงข้อมูลได้
สาหรับช่ องทางในการติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั ในกรณี ที่มีคาถามหรื อข้อสงสัย ตลอดจนข้อเสนอแนะ หรื อข้อ
ร้องเรี ยน โดยสามารถติดต่อบริ ษทั ได้ที่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
ที่อยู:่ 257 ซอยสุ ขมุ วิท 49 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
หรื อ
 นางปราณี ภาษีผล
ที่อยู:่ 44 ซอยติวานนท์ 40 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
หรื อ
 ศาตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ที่ อยู่: สถาบันเพื่ อการยุ ติธ รรมแห่ ง ประเทศไทย (องค์ก ารมหาชน) 96/1 อาคารจี พี เ อฟ ชั้น 15-16
(ทาวเวอร์ บี) ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
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2. ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์
ที่ อ ยู่ : บริ ษัท ดุ สิ ต ธานี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 946 อาคารพาณิ ช ย์ดุ สิ ต ธานี ชั้ น 3 ถนนพระราม 4
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
3. เลขานุการบริษัท
นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์กุล
ที่ อ ยู่ : บริ ษัท ดุ สิ ต ธานี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 946 อาคารพาณิ ช ย์ดุ สิ ต ธานี ชั้ น 5 ถนนพระราม 4
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
4. ผู้อานวยการฝ่ ายสอบภายใน
นายอรรถพล วัชระไพโรจน์
ที่ อ ยู่ : บริ ษัท ดุ สิ ต ธานี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 946 อาคารพาณิ ช ย์ดุ สิ ต ธานี ชั้ น 5 ถนนพระราม 4
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500

4. การบริหารความเสี่ยง
ในสภาวะแวดล้อมปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การบริ หารความเสี่ ยงทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่อาจ
เกิ ดขึ้นในอนาคต เป็ นสิ่ งสาคัญต่อความสาเร็ จและความยัง่ ยืนในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว การมีวธิ ี การบริ หารความเสี่ ยงที่แข็งแกร่ ง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืนให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุนในระยะยาว โดยคานึ งถึ งผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคม
และสิ่ งแวดล้อมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก บริ ษทั ประเมินความเสี่ ยงที่หลากหลายรวมถึงผลกระทบที่อาจมีต่อธุ รกิ จของ
บริ ษ ัท ไม่ ว่า จะเป็ นความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ด้า นกลยุ ท ธ์ การปฏิ บ ัติ ก าร การเงิ น การปฏิ บ ัติ ต ามกฎระเบี ย บ
เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของบริ ษทั หัวหน้าหน่วยธุ รกิจ และตัวแทนจากแต่ละฝ่ ายในองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มเป็ นประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้น เพื่อหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้คาแนะนา
ด้ า นบริ หารความเสี่ ย งทั่ว ทั้ง องค์ ก รภายใต้ก รอบการบริ หารความเสี่ ย งตามหลัก COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งทบทวน พิจารณา และปรับเปลี่ ยนโครงสร้ างการ
บริ หารความเสี่ ยง แนวทางการปฏิบตั ิ ทิศทางและนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับเหตุการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และกาหนดให้มีการรายงานประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความ
เสี่ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
สาหรับความเสี่ ยงที่มีระดับความสาคัญและมีความท้าทายต่อการดาเนิ นธุ รกิจที่ยงั่ ยืนในรอบปี 2560 รายละเอียด
รายงานไว้ในรายงานประจาปี 2560 ของบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
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5. การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ในฐานะองค์กรชั้นนาในธุ รกิจการให้บริ การ บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
ทุ ก ๆ ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ นมาตรฐานของการให้ บ ริ การ ขั้ น ตอนของกระบวนการท างาน และการวัด ผล
เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง การสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า และการรักษาตาแหน่ง
ทางการตลาด บริ ษทั ได้นาระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ ISO9001:2015 เข้ามาประยุกต์ใช้ภายใต้การ
กากับดู แลของผูบ้ ริ หารของแต่ละโรงแรม เพื่อให้เกิ ดการดาเนิ นการอย่างจริ งจัง และสอดคล้องกับข้อกาหนดและ
มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้งได้วางหลักเกณฑ์ช้ ี วดั ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสนับสนุ นเป้ าหมายในการสร้าง
ความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง ไว้ดงั นี้
 มาตรฐานของการให้บริ การ กระบวนการที่นาไปใช้ และการวัดผล
 การเฝ้าติดตามกระบวนการทางาน
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
 การป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้น
 ความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า
 ตาแหน่งทางการตลาด
 ความมุ่งมัน
่ และการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
 ข้อบังคับในการดาเนิ นธุ รกิจ
เนื่ องด้วยบริ ษทั ตระหนักถึงเรื่ อง การบริ หารคุ ณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (Total Quality Management) เพื่อที่จะบรรลุ
พันธกิจ คือ สร้างประสบการณ์เหนื อระดับความคาดหวังสาหรับทุกการบริ การ ในปี 2559 บริ ษทั จึงได้นามาตรฐาน
การจัดทาระบบการบริ หารคุณภาพ (ISO 9001:2015) โดยบริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด มาใช้กบั โรงแรมที่
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (Owned Hotels) และโรงแรมที่ บริ ษทั รับมาบริ หาร (Managed Hotels) ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ปั จจุบนั มีโรงแรมในเครื อที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ทั้งสิ้ น 8 แห่ง แบ่งเป็ นโรงแรมใน
ประเทศไทย 5 แห่ ง ได้แก่ โรงแรมดุ สิตธานี หัวหิ น โรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภู เก็ต โรงแรมดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่
โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ โรงแรมดุ สิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ และโรงแรมในต่างประเทศอีก 3 แห่ ง ได้แก่
โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
ในปี 2560 บริ ษทั ได้เข้าสู่ ปีที่สองสาหรับการบริ หารคุ ณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (Total Quality Management) บริ ษทั
ได้ จ ัด ท าระบบการจัด การสิ่ งแวดล้ อ ม (ISO14001:2015) โดยบริ ษัท เอสจี เ อส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็ น
ผูป้ ระสานงานในแต่ละภาคทวีป รวมถึ งเป็ นผูจ้ ดั อบรมและรับรองระบบดังกล่าวให้กบั โรงแรม 5 แห่ งในประเทศ
ไทย ได้แก่ โรงแรมดุ สิ ตธานี หัวหิ น โรงแรมดุ สิ ตธานี ลากู น่า ภู เก็ ต โรงแรมดุ สิ ตดี ทู เชี ย งใหม่ โรงแรมดุ สิ ต
ปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ และโรงแรมดุ สิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ และโรงแรมอีก 4 แห่ งในต่างประเทศ ได้แก่ โรงแรม
ดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
นอกจากนี้ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมดุสิต ธานี มัลดีฟส์ ได้การรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
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อย่างไรก็ดี โรงแรมที่ได้รับรองระบบการจัดการคุณภาพในปี ที่ผา่ นมา ได้มีการตรวจระบบซ้ าเพื่อให้ลูกค้าและผู ้
มี ส่ วนได้เสี ย มัน่ ใจในมาตรฐานให้เป็ นไปตามที่ บริ ษ ทั ก าหนดไว้ และคงสร้ า งประสบการณ์ เหนื อระดับ ความ
คาดหวังในทุกการบริ การ
ล่ า สุ ด โรงแรมดุ สิ ต ดี ทู ไนโรบี ได้ก ารรั บ รองระบบการจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย OHSAS
(18001:2007) ซึ่ งถือว่า เป็ นโรงแรมแห่งแรกในเครื อที่ดาเนินการขอระบบดังกล่าว

การดาเนินงานอย่ างยัง่ ยืนด้ านเศรษฐกิจ
บริ ษทั กาหนดเป้ า หมายการดาเนิ นธุ รกิ จที่ มุ่งสู่ ก ารเติ บ โตอย่า งยัง่ ยืนโดยใช้นโยบายเชิ ง รุ ก ควบคู่ไปกับ การ
บริ หารต้นทุ นอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ มุ่งเน้นการขยายกิ จการในด้านการรั บบริ หารและการลงทุ นในธุ รกิ จอื่ นๆ ที่
เกี่ ยวข้องเพื่อกระจายความเสี่ ยง บริ หารจัดการอัตราส่ วนทางการเงิ นและค่าใช้จ่ายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้
เหมาะสมกับเป้ าหมายรายได้และแผนธุ รกิจขององค์กร รวมทั้งทาการศึกษาและสรรหาเครื่ องมือทางการเงินต่างๆ ที่
เหมาะสมที่จะช่วยให้สามารถลงทุนตามกลยุทธ์และแผนธุ รกิจที่วางเอาไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสร้างรายได้และ
ผลกาไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง และนาผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม นับตั้งแต่การกาหนด
นโยบายปั นผลกาไรสุ ทธิ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 แก่ผถู ้ ือหุ ้น การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน รวมทั้งการจัดทางบการเงินที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และจัดทาเอกสารเพื่อสื่ อสารผลประกอบการไปยังผู ้
ถือหุ ้นในทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ และให้ความสาคัญกับการมีวินยั ทางการเงินและการบริ หารความเสี่ ยง
ทางการเงิน
ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
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การดาเนินงานอย่ างยัง่ ยืนด้ านสั งคม
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนโดยมุ่งเน้น
ในเรื่ องการมีส่วนร่ วมและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย การเคารพในความแตกต่างหลากหลายและยึด
หลักสิ ทธิ มนุ ษยชน การปฏิบตั ิดา้ นแรงงานอย่างเป็ นธรรม การดูแลอาชี วอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ตลอดจนมุ่ง
ส่ งเสริ มความรู ้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุ ษยชนอันเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของ
มนุษย์ และเล็งเห็ นว่าหลักการสิ ทธิ มนุ ษยชนจะเป็ นรากฐานสาคัญของการอยูร่ ่ วมกันอย่างผาสุ ก ซึ่ งมีส่วนสาคัญใน
การเพิ่มคุ ณค่าของทรัพยากรมนุ ษย์ นับเป็ นปั จจัยสาคัญของธุ รกิ จในการสร้ างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วย
การไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่ งเสริ มความเท่าเทียมและความเสมอภาคภายในองค์กร เคารพในสิ ทธิ ทางการเมืองอันพึงมีของ
พลเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคุกคามทางเพศ โดย
มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
- สนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน โดยบริ ษทั ไม่มีนโยบาย ไม่กระทาและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่น ไม่กระทาและไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงานหรื อการใช้แรงงานต่าง
ด้าวที่ผดิ กฎหมาย รวมถึงต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
- ส่ งมอบสิ นค้าและบริ การด้วยมาตรฐานสู งสุ ดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน
- เปิ ดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน
- บริ ษ ัท เปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานสามารถร้ อ งทุ ก ข์ใ นเรื่ อ งการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยฝ่ ายจัด การมี
พันธสัญญาในการป้ องกันและกาจัดการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนมิให้เกิดขึ้นได้
- บริ ษทั จัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้และรณรงค์ในเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนแก่พนักงาน โดยกาหนดให้พนักงาน
ทุกคนต้องผ่านการฝึ กอบรมเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งมีระยะเวลาฝึ กอบรม 1 ชัว่ โมง
ยิ่งไปกว่านั้น บริ ษทั ได้จดั ให้มีการป้ องกันการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรม และแสดงให้เห็น
ถึงแนวนโยบายที่ไม่ยอมรับ และไม่ยอมอ่อนข้อต่อการคุกคามทางเพศไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ โดยแสดงแนวนโยบาย
และการบังคับใช้อย่างเป็ นรู ปธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation Manual และจากัดความการกระทาที่ถือเป็ น
การคุกคามทางเพศโดยสรุ ป ดังนี้
- การแสดงออกโดยวาจา หรื อ การแสดงออกทางกายภาพเกี่ ย วกับ เรื่ อ งเพศอย่า งไม่ พึ ง ประสงค์ เช่ น
การวิพากษ์วจิ ารณ์เกี่ยวกับเรื่ องรสนิยมทางเพศของผูอ้ ื่น
- การกระทาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องทางเพศที่สร้ างความเป็ นปรปั กษ์ หรื อข่มขู่ในที่ทางาน หรื อการกระทา
ใดๆ ที่ เข้าข่ายไม่พึงประสงค์ในเรื่ องเพศ การเผยแพร่ เรื่ องขาขันเชิ งลามกในสถานปฏิ บตั ิ งาน แสดงติ ด
ประกาศ แจกจ่าย หรื อกระจายข้อมูลที่มีเนื้อหาหรื อรู ปภาพที่แสดงถึงการคุกคามทางเพศ
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บริ ษทั กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่กระทาความผิดในเรื่ องดังกล่าวในระดับสู งสุ ด กล่าวคือ เลิกจ้าง และได้จดั
ให้ มี ช่ อ งทางในการแจ้ง เบาะแส ร้ อ งเรี ยนผ่ า นฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อผู ้จ ัด การทั่ว ไปของโรงแรม โดย
ข้อร้องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ

2. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั เชื่ อว่าบุคลากรคือกุญแจหลักในการนาไปสู่ ความยัง่ ยืน บุคลากรคือแรงขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ สังคม และ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นบริ ษทั จึงให้ความสาคัญในการมุ่งมัน่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นอย่างมาก
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ัท รวมบริ ษ ัท ย่ อ ยและวิ ท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี มี พ นัก งานรวมทั้ง สิ้ น 3,703 คน
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร 37 คน พนักงานในส่ วนของสานักงานใหญ่ 249 คน และพนักงานปฏิบตั ิการ/บริ การในส่ วน
ของโรงแรม 3,417 คน
2.1 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ และสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของบุคคล
ซึ่ งเป็ นรากฐานแนวคิ ดที่ บริ ษทั ยึดถื อในการปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กคนอย่างเท่าเที ยมกัน โดย
เล็งเห็ นว่าสวัสดิ ภาพและความเป็ นอยู่อนั ดี ของพนักงานคื อความเข้มแข็งขององค์กร การปฏิ บตั ิต่อพนักงานและ
ลูกจ้างอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเคารพและให้เกียรติ จะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดจิตสานึ กและพลังในการให้ความร่ วมมือ
และสนับสนุ นให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ในการทางานและให้บริ การแก่ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยดาเนินการดังนี้
- จัดให้มีระบบการทางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทางานอย่างเหมาะสม เช่ น
การมีระบบป้ องกันมลพิษที่อาจเกิ ดขึ้นในระหว่างการปฏิ บตั ิงาน การจัดให้มีสถานที่ทางานที่สะอาด
เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
- พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ ผ่านการ
ทางาน การฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างสม่าเสมอ การฝึ กฝนผ่านการปฏิบตั ิงานจริ ง และ
เลื่อนตาแหน่งเมื่อมีผลงานและโอกาสที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามศักยภาพโดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่เป็ นอยูใ่ นธุ รกิจเดียวกัน
- จัดให้มีกระบวนการร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมสาหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
- จัด ให้ มี ก ารดู แ ลในเรื่ อ งสวัส ดิ ก ารแก่ พ นัก งานตามสมควร เช่ น จัด ให้ มี ว นั ลาพัก ผ่ อ นประจ าปี
การรั ก ษาพยาบาล การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี และห้อ งพยาบาลส าหรั บ การปฐมพยาบาลฉุ ก เฉิ น
มื้ ออาหารในช่ วงเวลาปฏิ บตั ิ งาน สิ ทธิ การเข้าพักในโรงแรมของบริ ษทั และโรงแรมในเครื อในราคา
พนักงาน และอัตราค่าห้องพักพิเศษสาหรับครอบครัวและมิตรสหาย
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- ให้ขอ้ มูลสาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการดาเนิ นงาน สถานะ และแผนงาน
ในอนาคตของบริ ษทั ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็ นต้น
- ส่ ง เสริ ม ให้พ นัก งานมี ดุล ยภาพในการใช้ชี วิตระหว่า งชี วิตการท างานและชี วิตส่ วนตัว จัดให้มี ก าร
ท่องเที่ ยวประจาปี งานปี ใหม่พนักงาน และกิ จกรรมร่ วมกันระหว่างพนักงาน รวมไปถึ งการทาบุ ญ
ร่ วมกันหรื อทากิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ เช่น การทาบุญใส่ บาตรร่ วมกันในเทศกาลสงกรานต์ การจัด
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง
- จัดให้มีการให้รางวัลตอบแทนและแสดงความชื่ นชมในรู ปแบบต่างๆ แก่พนักงานที่ทาหน้าที่ได้เป็ น
อย่า งดี หรื อปฏิ บ ตั ิ ง านให้บ ริ ษ ทั มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เช่ น Dusit Star Award, Green Employee
Award, Long Service Award เป็ นต้น
- จัดสรรสวัสดิการต่างๆ โดยคานึ งถึงความหลากหลายทางเชื้ อชาติ และศาสนา ภายในองค์กรเพื่อความ
เท่าเทียม ตรงต่อความต้องการที่แท้จริ งของพนักงานและมีความทัว่ ถึง
2.2 การบริหารค่ าจ้ าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยถื อเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต่าซึ่ งกาหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ต้ งั ของโรงแรมเป็ นแนวทาง
ค่ า จ้ า งส าหรั บ พนั ก งานแรกเข้ า ทั้ ง เพศชายและหญิ ง ซึ่ งในทางปฏิ บ ั ติ ค่ า จ้ า งของพนั ก งานแรกเข้ า จะ
สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรี ยบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับเดียวกันในท้องถิ่นเดียวกัน และเพศไม่ได้มี
ผลต่อการกาหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด
ในระยะสั้น บริ ษทั มีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กบั พนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี โดยพิจารณา
จากผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะบุ ค คล และตามผลประกอบการในแต่ ล ะปี ส่ วนใน
ระยะยาว มีการวัดผลการปฏิบตั ิงานตามหลัก Balanced Score Card โดยมีตวั ชี้วดั ด้วยระบบ KPIs ดังนั้น พนักงานทุก
เพศ ทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม นอกจากนี้ ยังได้กาหนดโครงสร้ าง
เงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสประจาปี และ เงินกองทุนสารอง
เลี้ยงชี พ (ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิ น) ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าครองชี พ อาหารและขนมหวานรวมถึงเครื่ องดื่ ม 2 มื้อ
ต่อวัน วันหยุดพักร้อน วันลาป่ วย รวมถึงวันหยุดพิเศษอื่นๆ เช่น Wedding Leave, Paternity Leave ประกันชี วิตแบบ
กลุ่มและสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุ ขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุก
แห่ ง ประกันการเดินทางกรณี ที่ตอ้ งเดิ นทางเพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ เงินช่วยเหลื อและพวงหรี ดแสดงความเสี ยใจเมื่ อบิ ดา
มารดา หรื อบุคคลในครอบครัว เสี ยชี วิต เงินช่วยเหลื อพิเศษกรณี ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ สวัสดิการค่าห้องพัก
โรงแรมในเครื อในราคาพนักงานและสามารถให้เครื อญาติเข้าพักในราคาพิเศษ สิ ทธิ ลดหย่อนค่าเล่าเรี ยนบุ ตรใน
วิทยาลัยดุสิตธานี ส่ วนลดบริ การค่าซักรี ด ส่ วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงานหรื อบุตรที่โรงแรมในเครื อ สวัสดิการ
การกูเ้ งินอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่ วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็ นต้น
33

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2560

ทางด้านสวัสดิภาพของพนักงาน บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยให้บุคลากร
จากโรงพยาบาล มาให้บริ การตามสถานที่ที่จดั ไว้ตามความเหมาะสมรวมถึ งจัดแพทย์มาให้คาแนะนาเมื่อพนักงานมี
ข้อสงสัยหรื อข้อสอบถามเรื่ องสุ ขภาพ พร้อมทั้งจัดการอบรมเพื่อให้ความรู ้กบั พนักงานในเรื่ องการรักษาสุ ขภาพและ
การป้ องกันโรคต่างๆ
2.3 การพัฒนาบุคลากร
พนักงานเป็ นทรัพยากรสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของสังคม ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงได้รับ
การพัฒนาเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการเข้าร่ วมเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยได้รับการพัฒนาทักษะการทางาน
และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดหลักสู ตร Executive Trainee Program เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีโอกาสเลื่ อนตาแหน่ งที่ สูงขึ้ น หรื อเข้าทางานในโรงแรมในเครื อทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรื อแม้แต่
บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management Trainee Program เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่เพิ่งจบ
การศึกษาและมีความสนใจในธุ รกิ จบริ การและโรงแรมเข้ารับการฝึ กงานโดยจะได้รับการฝึ กงานจากทุกหน่วยงาน
หลักของบริ ษทั เพื่อเรี ยนรู ้ถึงการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั แบบองค์รวม และสามารถเข้าทางานกับบริ ษทั และโรงแรมใน
เครื อในฝ่ ายที่มีความถนัดและสนใจ
2.3.1 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าการเจริ ญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยูก่ บั คุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพของพนักงานบริ ษทั จึง
มี นโยบายมุ่ งเน้นที่ จะพัฒนาระบบการบริ หารให้มี ความทันสมัยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรู ้ ของ
พนักงานทุกฝ่ ายอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นธุ รกิจ เเละสนับสนุ นให้พนักงานได้
ใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เเละเติบโตไปพร้ อมๆ
กับความสาเร็ จของบริ ษทั
เพื่อผลักดันให้นโยบายเกิ ดผลเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ได้มุ่งเน้นให้ผูบ้ ริ หารร่ วมกันกาหนดทิศทางองค์กร
(Direction) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อให้เเต่ละสายงานกาหนดเป็ นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy)
เเละแผนธุ รกิจ (Business Plan) เพื่อพนักงานในเเต่ละสายงานจะได้นาไปกาหนดวัตถุประสงค์เเละตัวชี้ วดั (KPIs –
Key Performance Indicators) เป็ นรายบุ ค คลให้ ส อดรั บ กับ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานขององค์ก ร เเละหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้วดั นี้จะเป็ นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเเต่ละคน และเป็ นข้อมูล
ในการพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับเป้ าหมายต่อไป
2.3.2 งบประมาณการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั เล็งเห็ นว่าพนักงานคื อทรัพยากรที่สาคัญขององค์กร การพัฒนาศักยภาพพนักงานถื อเป็ นนโยบายสาคัญ
บริ ษทั จึงได้กาหนดงบประมาณการฝึ กอบรมประจาปี ของพนักงานสานักงานใหญ่เท่ากับร้อยละ 1.5 ของยอดรวมเงินเดือนของ
พนักงานสานักงานใหญ่ และร้อยละ 3 ของยอดรวมเงินเดือนทั้งปี ของพนักงานแต่ละโรงแรม เพื่อใช้ในการฝึ กอบรมพนักงาน
ทุกคน และกาหนดให้แต่ละบุคคลต้องเข้ารับการฝึ กอบรมโดยแบ่งเป็ น 2 ภาค คือหลักสู ตรภาคบังคับตามตาแหน่ งที่บริ ษทั
กาหนดขึ้น และตามสายอาชีพซึ่ งพนักงานสามารถออกไปฝึ กอบรมกับสถาบันฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการฝึ กอบรมถือ
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เป็ นหนึ่ งในตัวชี้ วดั (KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเเต่ละคนซึ่ งจะมี
การประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี
2.3.3 การอบรมพนักงานใหม่
สาหรับพนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับการอบรมหลักสู ตรปฐมนิ เทศ ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 หลักสู ตรคือ หลักสู ตร
ปฐมนิ เทศเมื่อเริ่ มงาน เมื่อทางานครบ 60 วัน และ เมื่อทางานครบหนึ่งปี ตามลาดับ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้พนักงาน
ใหม่ได้รับทราบระเบียบปฏิ บตั ิในการทางาน ข้อปฏิ บตั ิ นโยบายขององค์กร รวมทั้งความรู ้ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และ
สถานที่ต้ งั ของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมที่จะเข้าร่ วมงานกับทีมต่อไป
แผนฝึ กอบรมของพนักงานในแต่ ละระดับ (แบ่ งตามโมเดล 4Cs การอบรมของบริษัท)
ประเภท
พนักงานระดับ 1-2
การฝึ กอบรมภาค  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 ความสง่างามในรู ปแบบดุสิต
บังคับ
 การประเมินผลการทางาน
 การสัมภาษณ์โดยอิงพฤติกรรม
 วิทยากรมืออาชีพ
 ระเบียบวินยั ในที่ทางาน








พนักงานระดับ 3
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ความสง่างามในรู ปแบบดุสิต
ภาวะผูน้ า
การสัมภาษณ์โดยอิง
พฤติกรรม
การสอนงานในที่ทางาน
ระเบียบวินยั ในที่ทางาน








 หลักสูตรการบริ หารจัดการต่างๆ  หลักสูตรการบริ หารจัดการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเอง
การฝึ กอบรมเพื่อ  การเงินสาหรับผูบ้ ริ หารที่ไม่ใช่  ทักษะการนาเสนอ
นักการเงิน
 หลักสู ตรเกี่ยวกับธุรกิจและ
ใช้ สาหรับเสรอม
ความต้องการตามหน่วยงาน
สร้ างศักยภาพ  การบริ หารรายได้
 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
ขององค์ กร
 การจัดทางบประมาณ กาไร/
ขาดทุน การวิเคราะห์ทางการเงิน
 ความเป็ นผูน้ า
 ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
 การนาเสนอให้ได้ประสิ ทธิผล
สูงสุด
การฝึ กอบรมที่
เกีย่ วกับอาชีพ

การฝึ กอบรม
Corrective

 การจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์

 การจัดการข้อร้องเรี ยน
 การจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์
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พนักงานระดับ 4-5
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
การบริ การ
ทักษะการทางาน
ความสง่างามในรู ปแบบดุสิต
ภาวะผูน้ า (สาหรับพนักงาน
ระดับ 4)
การสอนงานในที่ทางาน
(สาหรับพนักงานระดับ 4)
การพัฒนาขีดความสามารถที่
เกี่ยวกับหน้าที่การทางาน เช่น
ภาษาและคอมพิวเตอร์
หลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจและ
ความต้องการตามหน่วยงาน
ภาษาต่างๆ ที่เกียวข้อง
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย

 การจัดการข้อร้องเรี ยน
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2.3.4 การพัฒนาทักษะพนักงานอย่ างต่ อเนื่อง
การพัฒนาพนักงานถือเป็ นหัวใจของระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล บริ ษทั จึงได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุก
ระดับได้เข้าฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้มีความรู ้ ความชานาญสู งสุ ดในสายอาชี พเพื่อรองรับทิศทางการดาเนิ น
ธุ รกิ จในอนาคต และเพื่ อให้พ นัก งานระดับ ผูบ้ ริ หารและระดับ ปฏิ บ ตั ิ การได้พ ฒ
ั นาคุ ณภาพในการท างานอย่าง
ต่อเนื่ อง ทางบริ ษทั จึ งส่ งเสริ มให้พ นักงานได้เข้าร่ วมฝึ กอบรมตามความต้องการโดยอิ ง จากแบบประเมิ นความ
ต้องการฝึ กอบรมซึ่งจัดทาเป็ นประจาทุกปี
บริ ษทั จะเป็ นผูก้ าหนดเเนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้งในรู ปเเบบการฝึ กอบรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ ความสามารถให้พนักงานระดับสู งของบริ ษทั เช่ น หลักสู ตรผูน้ าสาหรั บผูบ้ ริ หารระดับกลางถึ งระดับสู ง
รวมถึ ง การหมุ น เวี ย นเปลี่ ย นหน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบเพื่ อ ให้ พ นัก งานสามารถพัฒ นาทัก ษะความช านาญจาก
ประสบการณ์ ในตาเเหน่ งหน้าที่ใหม่ เป็ นต้น ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเลื่ อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ พนักงานแต่ละคนได้รับการพัฒนาที่ต่อเนื่ องและครอบคลุมทุกด้าน บริ ษทั จึงกาหนดให้
มีการทาแผนการฝึ กอบรมเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมพนักงาน และเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยยืนยัน
ได้วา่ การฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั ได้ถูกจัดทาอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนการไว้ล่วงหน้า เป็ น
ระบบ โดยบริ ษทั กาหนดเป้ าหมายว่าโรงแรมต่างๆ จะต้องจัดการฝึ กอบรมให้สาเร็ จตามแผนการฝึ กอบรมประจาปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของแผนการที่วางไว้ ในการกาหนดแผนการฝึ กอบรมประจาปี นั้น ทางบริ ษทั จะให้ความสาคัญ
กับผลของการฝึ กอบรมที่ ช่วยพัฒนาระดับความพึง พอใจของลู กค้า มากกว่าจานวนชั่วโมงในการฝึ กอบรมของ
พนักงาน ดังนั้นบริ ษทั จึงได้มีแนวทางในการกาหนดโครงการสร้างฝึ กอบรม ดังนี้
- พนักงานระดับ 1-3 (ระดับบริ หาร) จะให้ความสาคัญกับการอบรมเฉพาะบุคคลที่ช่วยพัฒนาทักษะ
ของผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละคน ด้วยการเข้าอบรมหลักสู ตรการฝึ กอบรมหลักของบริ ษทั และหลักสู ตร
การฝึ กอบรมที่จดั โดยสานักงานใหญ่ดว้ ยการเชิ ญผูเ้ ชี่ยวชาญมาเป็ นวิทยากร หรื อ การเข้ารับการอบรม
ที่จดั โดยบริ ษทั ฝึ กอบรมภายนอก เป็ นต้น
- พนัก งานระดับ 4-5 (ระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร) ที่ เ ป็ นพนัก งานส่ ว นหน้า จะมุ่ ง เน้น ความส าคัญ ไปที่ ก าร
ฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การโดยกาหนดให้มีชั่วโมงการฝึ กอบรมต่ อคนไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อเดื อน
ขณะที่ พนักงานฝ่ ายสนับสนุ นนั้นจะให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรมในแผนกที่ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ และหลักสู ตรหลักของบริ ษทั
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ระดับ
1
2
3
4
5

NSO
DSS
OPT
PA

NSO
18 ชัว่ โมง
X
X
X
X
X

DGC
6 ชัว่ โมง
X
X
X
X
X

ตารางแสดงหลักสู ตรของดุสิต
DSS
FLL
OPT
18 ชัว่ โมง 30 ชัว่ โมง 12 hชัว่ โมง
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

หลักสู ตรปฐมนิ เทศพนักงานใหม่
หลักสู ตรการบริ การในรู ปแบบของดุสิต
หลักสู ตรทักษะการสอนงาน
หลักสู ตรการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

DGC
FLL
HG
MD

HG
3 ชัว่ โมง
X
X
X

PA
6 ชัว่ โมง
X
X
X

MD
6 ชัว่ โมง
X
X
X

หลักสู ตรความสง่างามอย่างไทยในรู ปแบบของดุสิต
หลักสู ตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
หลักสู ตรการรับมือกับความคับข้องใจของพนักงาน
หลักสู ตรการรักษาวินยั ของพนักงาน

2.3.5 การเรียนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)
เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ใน
รู ปแบบต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรับความรู ้จากการฝึ กอบรม พนักงานทุกระดับสามาเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะอย่าง
ต่อเนื่องผ่านวิธีการที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้
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2.3.6 การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัท
สาหรับการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตนั้น ทางบริ ษทั มีการพัฒนา ผูบ้ ริ หาร
โดยกาหนดเป็ นแผนการสื บทอดตาแหน่ง (Succession Plan) สาหรับผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นและเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้มีการคัดเลื อกผูบ้ ริ หารที่ มีศกั ยภาพสู งเข้าโครงการพัฒนาคนเก่ง (D Star) เพื่อ
พัฒนาแบบเร่ งด่วน (Fast Track) ตามความจาเป็ นของแต่ละบุคคล เพื่อเตรี ยมความพร้ อมรอบรับการเติมโตของ
บริ ษทั ในระยะสั้น
สาหรับการพัฒนาผูบ้ ริ หารรุ่ นเยาว์ ทางบริ ษทั มีการดาเนิ นโครงการ Management Trainee อย่างต่อเนื่ อง
ในการพัฒนาคนรุ่ นใหม่เพื่อเติบโตในระดับผูบ้ ริ หารในอนาคต ด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีศกั ยภาพเข้ามาร่ วม
โครงการ โดยในปี แรก Management Trainee ได้ฝึกงานหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรี ยนรู ้งานบริ หารจัดการ
ครบทุ กด้าน รวมถึ งการจัดทารายงานการแก้ปัญหาที่ พบเพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารเป็ นแนวทางในการนาไปปรับใช้
พัฒนาระบบต่างๆ และในปี ที่สอง Management Trainee ได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจาและได้รับการพัฒนาสู่
การเป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลางและระดับสู งของบริ ษทั ต่อไป

3. การดูแลด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริ ษ ทั ให้ค วามส าคัญอย่า งยิ่ง ในเรื่ องความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดย
กาหนดให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย สิ่ งแวดล้อม
การฝึ กอบรมด้ านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงที่กาหนดให้โรงแรมต้องจัดฝึ กอบรมพนักงานในด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทางาน
และสถานประกอบการ ดังนั้น ทุกโรงแรมในเครื อได้จดั ให้พนักงานที่เกี่ ยวข้องได้รับการฝึ กอบรม 3 หัวข้ออย่าง
ครบถ้วน ดังนี้
1. หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับหัวหน้างาน
2. หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับผูบ้ ริ หาร
3. หลักสู ตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน สาหรับคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ทุกโรงแรมได้จดั ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน ทาหน้าที่สารวจความปลอดภัย การจัดทาข้อบังคับ
คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน การวางระบบการรายงานสภาพ การทางานที่ไม่ปลอดภัย การประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางาน และการประชุมการติดตามงาน เป็ นต้น
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สั ดส่ วนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน ปี 2560 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่ อโรงแรม
ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
ดุสิตธานี พัทยา
ดุสิตธานี หัวหิน
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช *
ดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่

กรรมการ
13
27
7
7
7
7
7
7

พนักงาน
548
451
355
370
127
183
129
124

อัตราเฉลีย่ (%)
2.37
5.99
1.97
2.00
5.51
3.83
5.43
5.65

หมายเหตุ: * บริ ษัท ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ตสี ้ ์ จากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อย ได้ ขายโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช ให้ แก่ บริ ษัท อิมพีเรี ยล นครราชสีมา จากัด
(เดิมชื่ อบริ ษัท วรรณทรั พย์พัฒนา 4 จากัด) และบริ ษัท ทรั พย์ อิมพีเรี ยล โคราช จากัด (เดิมชื่ อบริ ษัท วรรณทรั พย์พัฒนา 5 จากัด) และได้ โอนกรรมสิ ทธิ์ ใน
ที่ดิน อาคารโรงแรม และทรั พย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ ผ้ ซู ื ้อเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ความปลอดภัยด้ านสุ ขภาพและการทางาน
เพื่อให้พนักงานทางานอย่างปลอดภัย และลดการสู ญเสี ยที่ อาจเกิ ดขึ้ น พนักงานจะได้รับการอบรมเรื่ องการ
ทางานอย่างปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทางานได้มีการเก็บข้อมูลสวัสดิ ภาพของ
พนักงาน โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการทางาน วันทางานที่สูญเสี ย และการขาดงาน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ผลการดาเนินงานด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัย
จานวนกรณี การเจ็บป่ วยจากการทางาน (กรณี )
จานวนกรณี การบาดเจ็บจากการทางาน (กรณี )
จานวนพนักงานเสี ยชีวิตจากการทางาน (คน)
อัตราการบาดเจ็บจากการทางาน ( Injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัว่ โมง)
อัตราวันทางานที่สูญเสี ย (Lost Day Rate) (วันต่อ 200,000 ชัว่ โมง)
อัตราการขาดงาน (Absent Rate) (วันต่อจานวนวันทางานของพนักงานทั้งหมด)
จานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (คน)

ปี
2559
0
25
0
0.89
10.69
0.23
2,469

2560
0
25
0
0.96
7.27
0.25
2,287

หมายเหตุ: 1. การบาดเจ็บจากการทางาน เป็ นกรณี ที่พนักงานได้ รับบาดเจ็บจากการทางานและต้ องหยุดงานอย่ างน้ อย 1 วันขึ น้ ไป โดยไม่ รวมการ
บาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล
2. วันทางานที่สูญเสีย คือ จานวนวันที่เสียไปเนื่องจากพนักงานเจ็บหรื อป่ วยจากการทางาน โดยจะเริ่ มนับตั้งแต่ หยุดงานในวันถัดไป
3. การขาดงาน คื อ จานวนวันที่พนักงานขาดงานด้ วยสาเหตุต่างๆ ทั้งที่สืบเนื่ องจากการทางานและนอกการทางาน แต่ ไม่ รวมถึงวันหยุดตาม
ประเพณี และการลาตามสิ ทธิ ต่างๆ
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4. ความรับผิดชอบต่ อลูกค้า
แนวทางปฏิ บ ัติ ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้า มี ฐ านความคิ ด มาจากสิ ท ธิ ข องผู บ้ ริ โ ภค โดยบริ ษ ัท ในกลุ่ ม
ดุสิตธานีคานึงถึงสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าเป็ นสาคัญ และยึดหลักการบริ การด้วยความรับผิดชอบต่อคามัน่ สัญญา
ที่ได้ทาการประชาสัมพันธ์ไว้ โดยมีช่องทางการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริ การที่หลากหลาย ลูกค้าจึงมีสิทธิ ได้รับข้อมูล
เพียงพอที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ สามารถเข้าถึ งการติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั ได้ง่ายและสะดวก และ
หากมีขอ้ ร้ องเรี ยนจากลู กค้า บริ ษ ัทจะรี บดาเนิ นการโดยเร็ วที่ สุด นอกจากนี้ บริ ษทั มี ระบบการบริ หารงานอย่า ง
โปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ทาหน้าที่พิจารณาและจัดการในเรื่ องต่างๆ ในบริ ษทั ให้เป็ นไป
อย่า งถู ก ต้อง เหมาะสม มี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลสู ง สุ ด เพื่ อรั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารด้วยปรั ชญาการ
ให้บริ การของดุบริ ษทั ที่ได้ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริ งใจ สม่าเสมอ ทาให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตซึ่ ง
เป็ นโรงแรมสัญชาติไทย บริ หารงานด้วยคนไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากล
รางวัลทีไ่ ด้ รับในปี 2560
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

รางวัลโรงแรมที่ดีที่สุดในกรุ งเทพฯ ปี
2560 จาก Worldwide Best Hotel.com

รางวัล Hotels.com recognition ด้วย
คะแนน 4.3/5

ห้องอาหารเบญจรงค์ ได้รับรางวัล Top
Table 2017 จาก BK Magazine

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

ดุสิต อินเตอร์ เนชั่นแนล

ห้ อ งอาหารเบญจรงค์ ได้ รั บ รางวัล รางวัล Guest Review Awards 2016 จาก
“Thailand Tatler Best Restaurant 2560” จาก เว็บไซต์ Booking.com
Thailand Tatler Magazine
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โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

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

ห้องอาหาร Thien Duong ได้รับรางวัล
"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

ห้องอาหาร The Mayflower ได้รับรางวัล
"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 มัลดีฟส์

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์

โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา

รางวัล “Asia's Most Excellent Hotel Resort” รางวัล Best City Hotel Manila ปี 2560
ในทวีปเอเชียปี 2560
จาก TTG Travel Awards
รางวัล World Boutique Hotel Awards – Best
Honeymoon Hideaway ประจาปี 2560
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์

โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ

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

Pika’s Best of Guam 2017 ด้าน
รางวัล Hospitality Excellence Awards for
- Best Hotel
Middle East and North Africa ปี 2560
- Best Banquets
ดังนี้
- Best Cocktail Lounge
- Hotel Team of the Year
- Purchase of the Year
- (Mr. Ranjit Sharma)
- Guest Service of the year
(Ms. Shiny Sharma)
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โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี

โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี

รางวัล Luxury Travel Guide (LTG) -Africa
& Middle East Awards
รางวัล Hotels.com recognition ด้วย
คะแนน 4.5/5

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

รางวัล Certificate of Excellence ปี 2560
จาก Trip Advisor
โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน

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

โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชียงใหม่

รางวัล Thailand Tourism Standard ปี
2560 - 2562

โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริงส์
แอนด์ สปา ฉงฮั่ว กวางโจว

รางวัล The Best Construction Design
Hotel of China Hotel Golden Horse
Awards ปี 2560
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

รางวัล Certificate of Excellence ปี 2560
จาก Trip Advisor
โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

รางวัล Agoda Guest Review Awards ปี
2560 ด้วยคะแนน 8.6/10

รางวัล Holiday Check recognition ปี
2560 ด้วยคะแนน 5.2/6

42

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2560

การดาเนินงานอย่ างยัง่ ยืนด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารจัดการของบริ ษทั ในฐานะผูน้ าด้านธุ รกิจโรงแรม
ที่มีโรงแรมและรี สอร์ ททั้งในประเทศและต่างประเทศทัว่ โลกตั้งอยูใ่ นสถานที่ที่มีทศั นี ยภาพงดงาม บริ ษทั ตระหนัก
ว่า การดาเนิ นธุ รกิ จสามารถก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ จึงมีความมุ่งมัน่ ที่ จะรับผิดชอบต่อการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอย่างรอบคอบ ไม่วา่ จะเป็ นการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม การป้ องกัน
มลพิษ การร่ วมมื อของคู่คา้ เพื่อปรั บปรุ งผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมทางอ้อม การจัดทาและการเข้าร่ วมโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้ความรู ้กบั พนักงาน การลงทุนที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ
ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมไปยังลูกค้า
บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยมี หลักเกณฑ์ช้ ี วดั ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 เพื่อให้
บรรลุถึงเป้ าหมายองค์กรและการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ตามหัวข้อต่อไปนี้
 การปล่อยแก๊สเรื อนกระจกเข้าสู่ ช้ นั บรรยากาศ
 การใช้ การอนุรักษ์ และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 การใช้ทรัพยากรน้ า
 การอนุรักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อม
 การวางแผนและการจัดการใช้พ้น
ื ที่
 การป้ องกันคุณภาพอากาศและการควบคุมเสี ยง
 การจัดการน้ าเสี ย
 การจัดการขยะมูลฝอย
 การจัดเก็บวัตถุที่มีพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้ง ได้แ ต่ ง ตั้ง แต่ ง ตั้ง รองประธานอาวุ โ สฝ่ ายการจัด การคุ ณ ภาพทั่ว ทั้ง องค์ก รเป็ นผู น้ าทางด้า นพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน และผูอ้ านวยการกลุ่มฝ่ ายวิศวกรรมเป็ นผูป้ ระสานงานและรับผิดชอบในด้านการดาเนิ นการ
เพื่อความน่าเชื่อถือและมีประสิ ทธิ ผล สามารถขับเคลื่อนการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องสาหรับงานด้านสิ่ งแวดล้อม
ทุกโรงแรมจะมีคณะทางานทีมสี เขียว ทาหน้าที่ติดตามการทางานด้านสิ่ งแวดล้อม ประเมินความเสี่ ยง บันทึก
และติดตามผลกระทบรวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งพิจารณา
จ้า งพนัก งานและผูร้ ั บ เหมาที่ มี ภูมิ ล าเนาในท้องถิ่ น จัดซื้ อและจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ ก ารจากชุ ม ชนท้องถิ่ น ที่
ค านึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้อมเป็ นหลัก นอกจากนี้ ไ ด้ก ระตุ ้นให้พ นัก งานนาเสนอต่ อแขกที่ ม าพัก ผูส้ ่ ง สิ นค้า และบริ การ
ผูร้ ับเหมาและตัวแทนจาหน่ายสิ นค้า ถึงพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ยงั่ ยืน
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1. การใช้ พลังงาน
บริ ษทั ให้ความสาคัญเรื่ องการใช้พลังงานอย่างรู ้ คุณค่า พร้ อมทั้งมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้พลังงานที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยมีการกาหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงานด้านพลังงาน
และเพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ไว้ดงั นี้
1.1 บริ ษ ัท มี ป ณิ ธ านแน่ ว แน่ ที่ จ ะด าเนิ น การและพัฒ นาแนวทางการจัด การพลัง งานอย่า งเหมาะสม โดย
กาหนดให้การอนุ รักษ์พลัง งานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั สอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 บริ ษทั จะดาเนิ นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่ องและเหมาะสม
กับธุ รกิจ เทคโนโลยีที่ใช้รวมทั้งการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณื ที่มีคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน และการจัดจ้างผู ้
ถูกว่าจ้างที่มีแนวทางการปฏิบตั ิดา้ นพลังงานและสิ่ งแวดล้อมที่ดีตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษทั
1.3 บริ ษทั จะกาหนดแผนและเป้ าหมายการอนุ รักษ์ในแต่ละปี โดยตั้งเป้ าหมายในปี 2560 จะลดการใช้พลังงาน
ทั้งหมดอย่างน้อยร้อยละ 3 และสื่ อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
1.4 บริ ษทั ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุกระดับที่
จะให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตราการที่กาหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทางานด้าน
การจัดการพลังงาน
1.5 บริ ษทั จะให้การสนับสนุนที่จาเป็ น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทางาน การ
ฝึ กอบรม และการมีส่วนร่ วมในการนาเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
1.6 ผูบ้ ริ หารและคณะทางานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย เป้ าหมาย และแผนการ
ดาเนินงานด้านพลังงานทุกปี
พลังงานไฟฟ้ า
เพื่อ เป็ นการลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ที่มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและยัง่ ยืน และไม่ก ระทบต่อ การให้บ ริ ก ารที่ตอ้ ง
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล จึ งได้เริ่ มดาเนิ นการเปลี่ ยนหลอดไฟฟ้ าทุ กชนิ ดเป็ นหลอดประหยัดไฟฟ้ าและรักษา
สิ่ งแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้ าหมายเสร็ จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี
2555 นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งระบบควบคุ มแสงไฟฟ้ ารวมทั้งระบบตรวจจับเมื่ อเปิ ดประตู และตั้งเวลาอัต โนมัติ วาง
ระบบเครื่ องทาน้ า เย็นชุ ดใหม่เป็ นประเภท Screw ที่เ พิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุมความเร็ วและเปลี่ยนพลังงาน
ความร้อนมาใช้สาหรับเครื่ องปั๊ มความร้อน มีระบบโซลาร์ เซลล์สาหรับทาน้ าร้ อน ระบบทาความร้อน และใช้ก๊าซ
แอลพีจีแทนน้ ามันเชื้ อเพลิ งสาหรั บ ทาน้ า ร้ อ น เปลี่ ย นมอเตอร์ แ ละระบบควบคุ ม หรื อ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ต ัว ใหม่
สาหรั บ การซัก อบรี ด ครั วทาอาหารและลิ ฟ ท์ อบรมและให้ความรู ้ พ นัก งานเพื่ อความเข้า ใจถึ ง หลัก การ ในการ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถนามาปฏิบตั ิได้
นอกจากนี้ ยงั มีการรณรงค์ให้พนักงานร่ วมกันลดการใช้พลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บนั ไดแทนลิฟต์ ปิ ดเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ขณะพักเที่ยง หรื อขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิ ดไฟ และตั้งเวลาปิ ดเปิ ดเครื่ องทาความเย็น
อัตโนมัติ รวมทั้งเชิ ญชวนให้ลูกค้าและพนักงานร่ วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour) ซึ่ งจัดเป็ นประจาทุกปี
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การใช้ ทรัพยากรนา้
เนื่ องจากธุ รกิ จโรงแรมมีความจาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรน้ าเป็ นจานวนมาก ดังนั้นการใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและไม่
กระทบต่ อ การให้บ ริ ก ารตามมาตรฐานสากลจึ ง ต้อ งใช้วิธี บ ริ หารจัดการน้ า เป็ นอย่างดี ทุก โรงแรมมีมาตรการ
จัดการลดการใช้น้ าอย่างเป็ นรู ปธรรม ได้แก่ ตรวจสอบท่อประปา มาตรวัดน้ า และดาเนิ น การเปลี่ ย นท่ อ ที่ ชารุ ด หรื อ
แตกหัก เลื อกใช้โถสุ ข ภัณฑ์ ก๊ อกน้ า และฝั ก บัวชาระแบบประหยัดน้ า ใช้เกลื อคลอรี นสาหรั บสระว่ายน้ า และ
อบรมให้ค วามรู ้ พ นัก งานเพื่อ ความเข้า ใจถึ ง หลัก การในการใช้น้ า อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ โรงแรมในกลุ่ มมี
เป้ าหมายการใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดปริ มาณการใช้ทรัพยากรน้ าในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง

2. การสนับสนุนและใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องการคัดเลือกวัสดุเครื่ องใช้ในโรงแรมและห้องพักที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เช่น การ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการกลับคืนสู่ ธรรมชาติปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจาก
วัสดุรีไซเคิล เป็ นต้น
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3. การจัดการขยะมูลฝอย
บริ ษทั และโรงแรมในเครื อได้ส่งเสริ มให้พนักงานลดปริ มาณขยะภายใต้แนวคิด 3Rs ดังนี้
 Reduce เป็ นการลดปริ มาณขยะที่อาจเกิ ดขึ้น เช่ น การเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย
ที่สุด
 Reuse เป็ นการนากลับมาใช้ใหม่หรื อใช้ซ้ า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ท้ งั สองหน้า การนาบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้ใส่
บรรจุเครื่ องใช้หรื อสิ่ งของต่างๆ
 Recycle เป็ นการนาขยะหมุ นเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยให้มี ก ารคัดแยกและรวบรวมขยะในสานัก งานที่
สามารถนาไปใช้รีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เอจาหน่ายให้ผปู ้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป
สรุ ปผลการปฏิบัติการด้ านสิ่ งแวดล้ อมปี 2560
ในปี 2560 บริ ษทั และโรงแรมทั้ง 13 แห่งได้ดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรม โดยดาเนินการดังนี้
1. ติดตั้งหลอดไฟฟ้ าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยัดพลังงาน ณ ปั จจุบนั ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นมากกว่าร้ อยละ 77
ของโรงแรมที่เข้าร่ วมโครงการ
2. ติดตั้งอุปกรณ์การประหยัดน้ า ณ ปั จจุบนั ดาเนินการเสร็ จสิ้ นมากกว่าร้อยละ 60 ของโรงแรมทั้ง 13 แห่ง และ
ตรวจเช็คระบบอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ระบบทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3. ตรวจเช็ค บารุ งรักษาและติดตั้งระบบทาน้ าร้อน (Heat-Pump) มากกว่าร้อยละ 90 ของโรงแรมทั้ง 13 แห่ง
4. แผนกแม่ บ ้า นตั้ ง อุ ณ หภู ม ิ ห ้ อ งที ่ 26 องศาเมื ่ อ ไม่ มี ลู ก ค้า อยู ่ใ นห้ อ งพัก และประหยัด น้ า หรื อ ใช้
ผ้า ม่ า นที่ลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย
5. ในการซัก รี ด เน้นการประหยัดการใช้น้ า และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน รวมทั้งการ
นาน้ าซักล้างผ่านการบาบัดและนากลับมาใช้ใหม่ เช่น นามารดต้นไม้ เป็ นต้น
6. เปลี่ ยนเครื่ องทาน้ า เย็นชุ ดใหม่ เป็ นประเภท Screw ซึ่ งเชื่ อมกับระบบหมุ นเวีย นความเย็นภายในอาคาร
7. ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการควบคุมระบบพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนมอเตอร์ รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การ
ทางานที่ดีกว่าและประหยัดพลังงาน ณ ปั จจุบนั ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นมากกว่าร้ อยละ 70 ของโรงแรมทั้ง 13
แห่ง
8. เลือกใช้ผลิตภัณท์อนุ รักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
สาหรับแผนกแม่บา้ น แผนกต้อนรับ และแผนกซักรี ด โดยพัฒนาระบบและใช้ผลิตภัณท์ซกั ล้างสาหรับน้ า
เย็นในการซักเครื่ องแทนน้ าร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน
9. เปลี่ ยนระบบฆ่าเชื้ อในสระว่ายน้ าด้วยเกลื อคลอรี นแทนคลอรี นเพื่อลดการใช้สารเคมี ปั จจุบนั ดาเนิ นการ
เสร็ จสิ้ นมากกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมทั้ง 13 แห่ง
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การดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสนับสนุนชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
ด้วยความตั้งใจที่ จะมีส่วนร่ วมแสดงความรั บผิดชอบและตอบแทนสู่ ชุมชนและสังคมโดยรอบที่ได้เข้าไปใช้
พื้นที่เพื่อดาเนินธุ รกิจ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ได้สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยการ
ปลู ก ฝั ง ให้บุ คลากรมี จิตสาธารณะและมี แนวคิ ดความรั บผิดชอบต่ อสังคม สนับ สนุ นให้พ นักงานมี ส่วนร่ วมใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและกระทาความดีแก่ชุมชน และสังคม ในปี 2560 บริ ษทั และโรงแรมใน
เครื อที่กระจายอยู่ทวั่ โลกได้ดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อตอบแทนสู่ ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมในรู ปแบบที่หลากหลาย
โดยสรุ ปแบ่งเป็ นกิจกรรมหลัก 2 ด้าน ดังนี้

1. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคม
ดุสิต สไมล์ (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้ แห่ งความสุ ขของเด็กๆ
ดุ สิต สไมล์ เป็ นหนึ่ งในโครงการด้านความรั บผิดชอบต่ อสัง คมที่ ริเริ่ มขึ้ นสาหรั บ เด็ก ซึ่ งได้พฒั นาเป็ น
โครงการการกุศลระดับสากลที่นามาปฏิ บตั ิทวั่ ทุกบริ ษทั ในเครื อ โครงการดุ สิต สไมล์ เป็ นการมอบรอยยิ้มให้แก่
เด็กๆ รวมทั้งเสริ มสร้ างโลกให้เป็ นสถานที่ ที่ น่า อยู่มากขึ้ น ด้วยการร่ วมมื อกับ มู ลนิ ธิส ร้ างรอยยิ้ม ประเทศไทย
(www.operationsmile.org) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่รวบรวมกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ ที่มีจิตอาสามาให้บริ การการรักษา
และแก้ไขโดยวิธีผา่ ตัดที่ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพแก่เด็กที่มีใบหน้าผิดรู ปโดยกาเนิด หรื อที่เรี ยกว่า โรคปากแหว่ง
และเพดานโหว่ เป็ นต้น
ด้วยกิจกรรมมากมายตลอดปี ภายใต้โครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่ วยจัดหากองทุนเพื่อสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานต่างๆ เท่านั้น แต่บริ ษทั ยังเน้นย้า ถึงความสาคัญของโครงการเพื่อยกระดับความเข้าใจของแขกผูเ้ ข้าพัก
องค์กรพันธมิ ตร และพนักงาน ผ่านทางการฝึ กอบรม การดู งาน งานสื่ อมวลชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การ
สื่ อสารการตลาด และช่องทางอื่นๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เริ่ มก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริ จาคผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริ จาคในห้องพักแขก การหักจากเงินเดือนพนักงานที่เต็มใจมอบเงินบริ จาค การจัดกิจกรรม
เพื่อการกุศล และขอรับบริ จาคจากหุ น้ ส่ วนธุ รกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น
สรุ ปยอดเงิ นบริ จาคนับแต่เริ่ มโครงการจนถึ งปี 2560 มี ยอดรวมทั้งสิ้ น 9,513,342.64 บาท และได้ทาการ
ผ่าตัดเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ท้ งั สิ้ น 785 คน
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โครงการย่อยอื่นๆที่จดั ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มการดาเนินงานโครงการดุสิต สไมล์ มีดงั นี้
- การแข่ งขันวิง่ เพื่อการกุศล
โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ได้จดั การแข่งขันวิ่งเพื่อการกุศลขึ้น ณ สวนหลวงร. ๙ รายได้หลัง
หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จานวน 112,343.53 บาท ได้มอบให้โครงการดุสิต สไมล์
- เปิ ดท้ ายขายของเพื่อโครงการดุสิต สไมล์
โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ได้จดั กิ จกรรมเปิ ดท้ายขายของเพื่อหารายได้สมทบทุ นโครงการ
ดุ สิต สไมล์ ทั้งนี้ พนักงานแต่ละแผนกได้ให้ความร่ วมมื อในการนาเสื้ อผ้ามื อสองมาจาหน่ าย รายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จานวน 27,996 บาท ได้มอบให้โครงการดุสิต สไมล์
- กิจกรรม “ตลาดนัดยามเย็น”
โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส และโรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ ร่ วมกันจัดกิจกรรม “ตลาดนัดยามเย็น” โดยเงิน
รายได้ในการจัดงานในครั้งนี้ จะถูกนาไปสมทบทุนเพื่อช่ วยเหลือเด็กผูพ้ ิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใน
โครงการ Dusit Smile for Operation Smiles นอกจากนี้ ภายในงานได้เปิ ดรับบริ จาคและขายขนมเพื่อนา
เงินไปช่วยเหลือสุ นขั – แมว ตามมูลนิธิต่างๆ ด้วย
- กิจกรรม Dmarket-share
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น จัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศลภายใต้ชื่อ Dmarket-share โดยรายได้ท้ งั หมดหลัง
หักค่าใช้จ่าย จานวน 3,245 บาท ได้มอบให้โครงการดุสิต สไมล์
- กิจกรรมประมูลภาพวาด 30 ภาพเพื่อโครงการดุสิต สไมล์
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต จัดกิจกรรมประมูลภาพวาด 30 ภาพเพื่อโครงการดุสิต สไมล์ โดยได้นา
ภาพวาดทั้ง 30 ภาพที่วาดโดยเด็กนักเรี ยนจากโรงเรี ยนในจังหวัดภูเก็ต พังงา และ เชียงราย ภายใต้หวั ข้อ
“เรื่ องราวของฉัน” มาจัดวางไว้ที่บริ เวณฝ่ ายต้อนรับส่ วนหน้า (Reception) ตลอดทั้งเดื อนพฤศจิกายน
เพื่อให้ลูกค้าได้ประมูลและนารายได้จากการประมูลนี้ให้แก่โครงการดุสิต สไมล์ ทั้งนี้ ทางโรงแรมฯได้
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนที่ภาพวาดได้รับการประมูล จานวน 1,000 บาท อีกด้วย
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นอกเหนื อจากกิ จกรรมที่ จดั ขึ้ นเพื่อสนับสนุ นโครงการดุ สิต สไมล์ แล้ว พนักงานของบริ ษทั และโรงแรมใน
เครื อต่างๆ ยังได้จดั กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอื่นๆ อาทิ
 กิจกรรมช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริ ษทั และโรงแรมในเครื อ ได้ร่วมบริ จาคเงินจานวน 339,999 บาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยช่วงต้นปี 2560 และในช่วงปลายปี 2560 สานักงานใหญ่ได้จดั กิจกรรมตลาด
นัดการกุศล ภายใต้ชื่อ Mee D Market เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในหลายๆจังหวัดในประเทศไทย โดย
บริ จาคเงินให้สภากาชาดไทยจานวน 97,571บาท

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคม ณ ศูนย์ ช่วยเหลือสั ตว์ ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก
พนักงานจากสานักงานส่ วนกลางเข้าร่ วมกิจกรรมทาความสะอาดกรงเสื อและหมี เตรี ยมอาหารให้สัตว์ และ
ปลูกพืชเพื่อนาไปประกอบอาหารให้สัตว์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก
 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคม ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ
พนักงานจากสานักงานส่ วนกลางได้ร่วมกันจัดกิ จกรรมเสริ มทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการประกอบ
อาหารให้แก่เด็กและเจ้าหน้าที่ ณ หมู่บา้ นเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
 ต้ อนรับเด็กกาพร้ าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ ให้การต้อนรับคณะเด็กกาพร้ าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน 50 คน โดย
สนับสนุนที่พกั และอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 กิจกรรมการบริจาคต่ างๆ
- โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ ร่ วมบริ จาคเสื้ อผ้ามืองสอง ณ มูลนิธิกระจกเงา วิภาวดีรังสิ ต
- โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ บริ จาคปฏิทินเก่ากว่า 400 เล่มให้แก่โรงรี ยนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ร่ วมบริ จาคเสื้ อผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้า และของใช้ต่างๆแก่มูลนิธิสวนแก้ว
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- โรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ และโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ ร่ วมกันรวบรวมหนังสื ออ่านนอกเวลา
เพื่อนาไปมอบให้แก่โครงการปั นหนังสื อเพื่อน้องรักการอ่าน ศูนย์การเรี ยนรู ้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
บ้านห้วยปง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ กองกลาง สานักงานมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

- แผนกทรั พยากรบุ คคลโรงแรมดุ สิตดี ทู โคราช เป็ นตัวแทนพนักงานบริ จาคปฏิ ทิ นเก่ ากว่า 200 เล่ ม
ให้ก ับ โรงเรี ย นบ้า นคนตาบอด เพื่ อใช้ท าอัก ษรเบรล์ล นอกจากนี้ ย งั บริ จาค ถุ ง น่ องเก่ า ลู ก แม็ก ซ์
ฝากระป๋ องน้ าอัดลมแก่โรงงานซ่อมเครื่ องช่วยคนพิการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต บริ จาคเงินและอาหารแห้งให้สุนขั มากกว่า 500 ตัว ณ บ้านพักพิงสุ นขั จร
จัด ภูเก็ต ทั้งนี้ เงินบริ จาคและอาหารแห้งนั้นได้รับการสนับสนุนจากทั้งโรงแรมฯและพนักงาน
- โรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภู เก็ต ได้นาสิ่ งของ อาทิ ผลิ ตภัณฑ์อาบน้ า เสื้ อผ้า ของเล่ น และอาหาร ไป
บริ จาคให้แก่โรงเรี ยนเพื่อชีวติ พังงา เบลูกา้ อุปถัมภ์
- โรงแรมดุสิตธานี มะนิ ลา บริ จาคสิ่ งของที่พบเจอที่โรงแรมแต่หาเจ้าของไม่พบ พร้อมทั้งผ้าเช็ดตัว และ
ผ้าปูที่นอนที่มีตาหนิ ให้กบั Mercy Mission for the Poorest of the Poor Foundation ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ ไม่
แสวงหากาไรที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อช่ วยเหลื อเด็กผูย้ ากไร้ ขา้ งถนน เยาวชนผูก้ ระทาความผิด และผูค้ นที่ขาด
แคลน
- โรงแรมดุสิตธานี มะนิ ลา บริ จาคสิ่ งของมือสอง อาทิ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และเสื้ อคลุมอาบน้ าที่มี
ตาหนิแก่ผยู ้ ากจนภายใต้โครงการของ Caritas Manila ซึ่งเป็ นองค์เพื่อการกุศลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ได้บริ จาคผ้าปูที่นอนที่มีตาหนิ แก่คนงานชาวฟิ ลิปปิ นส์ โพ้นทะเล หรื อที่เรี ยกกัน
ว่า OFW (overseas Filipino workers)
- โรงแรมดุสิต ดีทู ไนโรบี ได้เข้าร่ วมในโครงการ USAFI Drive ซึ่ งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความท้าทาย
ให้เด็กผูห้ ญิงเพื่อให้เขาสามารถทาตามความฝันของตนเองได้ ทั้งนี้ โรงแรมดุสิต ดีทู ไนโรบี ได้บริ จาค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขอนามัยแก่เด็กผูห้ ญิง จานวน 130 คน พร้อมยังได้สอนเรื่ องการใช้ผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่ าว
นอกจากนี้ เด็กผูห้ ญิงบางคนที่แสดงความสนใจในด้านการประกอบอาหารยังได้รับเชิ ญไปเรี ยนรู ้งาน
กับเชฟของโรงแรมอีกด้วยเพื่อสานฝันของเด็กๆ
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กิจกรรมเยีย่ มชุ มชนและเลีย้ งอาหาร
- คณะผูบ้ ริ หารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ร่ วมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรี ยนโรงเรี ยนสอนคนตา
บอดพระมหาไถ่ พัทยา เนื่องในวัน “Commit Day ดุสิตธานี พัทยา เราเต็มที่กบั ทุกสิ่ ง”
- โรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้เลี้ ยงอาหารกลางวันน้องๆโรงเรี ยนเพื่อชี วิตพังงา เบลู กา้ อุปถัมภ์ที่
จังหวัดพังงา และจัดกิจกรรมสันธนาการให้นกั เรี ยนได้ร่วมสนุก
- พนักงานโรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เข้าเยี่ยมบ้านพักผูส้ ู งวัย เพื่อเลี้ ยงอาหาร ร้ องเพลง เล่นเกมส์
และรดน้ าดาหัวผูส้ ู งวัย
- ผูบ้ ริ หารและพนักงานโรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภู เก็ต เข้าเยี่ยมนักเรี ยนออทิสติก ณ โรงเรี ยนภู เก็ตปั ญญานุกูล (ศึกษาพิเศษภูเก็ต) เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมสันธนาการให้นกั เรี ยนได้ร่วม
สนุก
- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่ วมกับมูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่ งดีๆแก่เรา ได้จดั งานเลี้ยงวันเกิดให้แก่นกั เรี ยน
ณ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ที่หอ้ งอาหาร La Trattoria Italian ของโรงแรมดุสิตธานี
ลากูน่า ภูเก็ต นอกจากนี้ โรงแรมยังได้จดั ตั้งสเตชัน่ สอนทาคัพเค้กและร่ วมเล่นเกมส์กบั น้องๆ อีกด้วย
- ตัวแทนพนักงานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้เข้าเยีย่ มเด็กนักเรี ยนที่โรงเรี ยนอนุ บาล ลากูน่า ภูเก็ต
เพื่อเลี้ ยงอาหารกลางวันและร่ วมเล่นเกมส์ โรงเรี ยนอนุ บาลแห่ งนี้ จดั ตั้งอยู่ในบริ เวณลากูน่า โดยใน
ปัจจุบนั ลูกของพนักงานที่โรงแรมก็เรี ยนหนังสื อที่น้ ี โดยไม่เสี ยค่าเล่าเรี ยน โดยได้รับการสนับสนุ นจาก
โรงแรมภายใต้งบประมาณการจัดกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ โรงแรมมอบให้
โครงการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของลากูน่า
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- โรงแรมดุ สิ ตธานี ลากู น่า ภู เก็ ต ร่ วมกับ มู ล นิ ธิ ภูเก็ ตมอบสิ่ ง ดี ๆ แก่ เรา ได้จดั งานเลี้ ย งวันเกิ ดให้แก่
นักเรี ยนผูด้ อ้ ยโอกาส 41 คน ณ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 36 ณ ห้องอาหาร Casuarina Beach
- โรงแรมดุ สิตธานี ดู ไบ ได้มอบกล่ องอาหารจานวน 250 กล่ องแก่ คนงานบริ เวณโรงแรม นอกจากนี้
พนักงานโรงแรมยังไปช่วยเหลืองานของคนงานที่อยูบ่ ริ เวณโรงแรมฯพร้อมทั้งมอบอาหารมื้อพิเศษให้
ด้วย
- โรงแรมดุ สิ ต ดี ทู ไนโรบี ได้เ ข้า เยี่ย มชมศู น ย์คิ คุ ยุส าหรั บ เด็ ก ในไนโรบี เ ป็ นประจ าทุ ก เดื อ นเพื่ อ
เลี้ยงอาหาร พนักงานของโรงแรมฯได้ใช้เวลาทั้งวันกับเด็กๆ ร่ วมเล่นเกมส์ และทาอาหารให้เด็กๆทาน
โครงการนี้จดั ทาขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้รับประทานอาหารอย่างเต็มอิ่มเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าเรี ยนจาก ร้อยละ
30 เป็ น ร้อยละ 90-95 ซึ่ งโครงการนี้ ถือว่าประสบความสาเร็ จเนื่ องจากเด็กๆมีสมาธิ ในการเรี ยนมากขึ้น
และรู ้สึกสนุกกับการเรี ยนที่โรงรี ยน
- โรงแรมดุ สิ ต ดี ทู ไนโรบี เข้า เยี่ย มชมชุ ม ชนเด็ ก ก าพร้ า ที่ Baba Ndogo ซึ่ งเป็ นบ้านส าหรั บเด็ ก ที่ ถู ก
ทอดทิ้งอายุ 1-15 ปี จานวน 55 คน เพื่อประกอบกิจกรรมสันทนาการให้แก่เด็กๆ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมกับชุ มชน
- พนักงานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เข้าร่ วมลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ประจาปี 2560 ทั้งในฐานะนักกีฬา
และอาสาสมัครบริ การน้ าดื่มแก่นกั กีฬา
- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น และ โรงแรมดุสิตธานี พัทยาได้ร่วมเป็ นส่ วนหนึ่งในวันเด็กแห่งชาติ 2560 โดย
การบริ จาคของเล่นและมอบของขวัญให้กบั เด็กๆที่อาศัยอยูใ่ กล้ๆบริ เวณโรงแรม

กิจกรรมการบริจาคโลหิต
สานักงานส่ วนกลาง โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ โรงแรมดุ สิตธานี พัทยา โรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส เชียงใหม่
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี จัดกิจกรรมบริ จาคโลหิต
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2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมปลูกป่ า
- ผูบ้ ริ หารและพนักงานสานักงานส่ วนกลางได้ร่วมในกิจกรรมเรี ยนรู ้ความหลากหลายทางชี วภาพของป่ า
ชายเลน เดิ นศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ปลู กต้นโกงกางและปล่อยหอยแครงสู่ ระบบนิ เวศ ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติกองทัพบกบางปู
- พนักงานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่ วมส่ งเสริ มชุ นชนภูเก็ตสี เขียว ผ่านกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง
บริ เวณป่ าคลอก

กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้ อน (Earth Hour) โดยโรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชียงใหม่
ผูบ้ ริ หารและพนักงานโรงแรมดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่ และโรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ เข้าร่ วมงาน Earth
Hour โดยการปิ ดไฟที่ไม่มีความจาเป็ นทัว่ ทั้งบริ เวณโรงแรม ตั้งแต่ 20:30 - 21:30 น.
 โครงการอนุรักษ์ พน
ั ธุ์เต่ าทะเล
โรงแรมดุ สิ ต ธานี ลากู น่ า ภู เ ก็ ต เข้า ร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของงานอนุ รั ก ษ์พ นั ธุ์ เ ต่ า ทะเลเป็ นประจ าทุ ก ปี
ในปี นี้ กิจกรรมจัดขึ้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (PMBC) โดยมีผเู ้ ข้าร่ วม 95
คน อาสาสมัคร 60 คน นักชีววิทยาทางทะเล 13 คน และ ตัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐอีก 5 คน ในปี นี้ มีการปล่อยเต่าทะเลสู่
ทะเลอันดามันทั้งสิ้ น 40 ตัว รายได้จากกิจกรรมนี้ จานวน 132,350 บาท ยังได้มอบเป็ นเงินบริ จาคให้กบั กองทุนของ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วย นับตั้งแต่ปี 2537 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า
ภูเก็ตได้คืนเต่าทะเลสู่ ธรรมชาติแล้ว 2,065 ตัว และร่ วมสมทบทุนสนับสนุ นศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามันถึง 7 ล้านบาทนับตั้งแต่ปีที่เข้าร่ วมกิจกรรม
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กิจกรรมปลูกข้ าว ตามรอยพ่ อ หัวใจพอเพียง
ผูบ้ ริ หารและพนัก งานโรงแรมดุ สิ ต ปริ้ นเซส โคราช ร่ วมมื อแข่ ง ขันสานต่ อกิ จกรรมดี ๆ กับ โครงการ
“ปริ้ นเซสร่ วมใจ ตามรอยพ่อ หัวใจพอเพียง” และพร้อมใจกันดานา ณ แปลงนาสาธิ ตของโรงแรม ในวิถีเกษตรกร
ส่ งเสริ มประสบการณ์ และสร้ างความสุ ขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางในการพัฒนาที่นาไปสู่
ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่างๆ อย่างเป็ นขั้นตอน โดยลดความเสี่ ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ
หรื อการเปลี่ ยนแปลงจากปั จจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดี มีความรู ้
ความเพียร และความอดทน สติและปั ญญา การช่วยเหลือซึ่ งกันและกันและความสามัคคี
 กิจกรรมการทาความสะอาดครั้งใหญ่
พนักงานโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ เข้าร่ วมในการทาความสะอาดครั้งใหญ่บนถนนสี ลมเมื่อเดือนพฤษภาคม
2560
 กิจกรรมภูเก็ตสวยด้ วยมือและใจเรา
พนักงานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เข้าร่ วมในกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา” จัดโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อทาความสะอาดชายหาด ทั้งนี้ พนักงานโรงแรมได้ช่วยกันเก็บขยะบริ เวณชายหาดหน้า
โรงแรมและพื้นที่ใกล้เคียง
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ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
เลขที่ 946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :

+66 (0) 2200 9999

โทรสาร:

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

เว็บไซต์ :

www.dusit.com

ประเภทธุรกิจ
ธุ รกิจหลัก คือ กิจการโรงแรม
เลขทะเบียนบริษัท
0107536000617
ทุนจดทะเบียน
850,000,000 บาท มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
รวมมูลค่า 850,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ ว
850,000,000 บาท มูลค่าหุ น้ ละ 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

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

G4-43

G4-45

G4-46
G4-47
G4-56
G4-57

G4-58

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.
Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s
collective knowledge of economic, environmental and social topics.
“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.”
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the
organization’s risk management processes for economic, environmental and social
topics.
Report the frequency of the highest governance body’s review of economic,
environmental and social impacts, risks, and opportunities.
Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such
as codes of conduct and codes of ethics.
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
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

12

18

27

27
27
18-23
26-27

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
57

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2560

CATEGORY: SOCIAL

G4-LA2
G4-LA6

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or parttime employees, by significant locations of operation
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

33
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

58

40-42

