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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม
่
ทีด
่ ส
ุ ต
ิ เราเชือ
่ มัน
่ ว่าเรามีความรับผิดชอบในการดูแล
ชุมชน ดังนัน
้ เราจึงมุง่ มัน
่ ลดการเกิดของเสียใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำ�เนินงานทีเ่ ป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมในธุรกิจ เพือ
่ ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงบวกต่อทัง้ สังคมและสิง่ แวดล้อมในทุกๆ พืน
้ ทีท
่ เ่ี รา
เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ
เราเชื่่�อมั่่�นว่่าการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
เริ่่�มต้้นจากผู้้�บริิหาร ดัังนั้้�น ในปีี 2561 จึึงได้้
จััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน
โดยมีีตัวั แทนผู้้�บริิหารจากหลายหน่่วยงานเข้้ามา
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นคณะกรรมการฯ เพื่่�อผลัักดััน
การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนให้้เกิิดขึ้้�นทั่่�ว
ทั้้�งองค์์กร เราเริ่่�มจากการกำำ�หนดนโยบาย
การยกระดัับกระบวนการดำำ�เนิินงาน ตลอดจน
การพััฒนาขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานให้้แก่่กลุ่่�ม
ดุุสิิต เรามุ่่�งหวัังให้้ผู้้�บริิหารเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ในการผลัักดััน ขยายผล และผนวกแนวทาง
การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนเข้้ากัับการ
ดำำ�เนิินงานในทุุกระดัับ
นโยบายการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนเปรีียบ
เสมืือนกรอบการดำำ�เนิินงานที่่�มุ่่�งสู่่�ความยั่่�งยืืน
โดยนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดเป้้าหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ครอบคลุุมถึึง การใช้้พลัังงาน การปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก การลดการใช้้น้ำำ�� และการลดของ
เสีียจากอาหาร นอกจากนี้้�เรายัังมีีแผนลดการ
ใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง ควบคู่่�กัับแผน
งานการเพิ่่�มปริิมาณการนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีอยู่่�
ในท้้องถิ่่�นและแบบอิินทรีีย์์เข้้ามาใช้้ในการ
ดำำ�เนิินงานของเรา ตััวอย่่างโครงการที่่�ผ่่านมา
ได้้แก่่ การลดการใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว
ทิ้้�ง โดยเลิิกใช้้หลอดพลาสติิกในห้้องพัักแขก
และห้้องอาหารของโรงแรม การลดการปล่่อย
คาร์์บอนโดยการใช้้เทคโนโลยีีพลัังงานหมุุนเวีียน
(เช่่น พลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�โรงแรม ดุุสิิตธานีี
มััลดีีฟส์์) และการส่่งเสริิมการใช้้สิินค้้าท้้องถิ่่�น
และสิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์ในธุุรกิิจโรงแรมและ
ธุุรกิิจอาหารของเรา
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นอกจากนี้้� ในฐานะผู้้�ให้้บริิการเราให้้ความสำำ�คัญ
ั
อย่่างมากกัับการพััฒนาคน โดยเรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
จััดหาเครื่่�องมืือ การฝึึกอบรมและระบบที่่�จะ
ช่่วยให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานของเรามีีความ
เป็็นเลิิศและประสบความสำำ�เร็็จในสายอาชีีพ
ได้้อย่่างดีีที่่�สุุด
สำำ�หรัับประเด็็นด้้านสัังคม เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะมีี
ส่่วนร่่วมในการสร้้างประโยชน์์ให้้แก่่ชุุมชนที่่�
เราอาศััยและทำำ�งานอยู่่� โครงการดุุสิิต สไมล์์
เป็็นหนึ่่�งในโครงการที่่�เราทำำ�มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่�งโครงการนี้้�ได้้ช่ว่ ยให้้เด็็กจำำ�นวนหนึ่่�งมีีคุณ
ุ ภาพ
ชีีวิต
ิ ที่่�ดีีขึ้้�น พร้้อมกัันนี้้�เราจััดหลัักสููตรฝึึกอบรม
แบบเร่่งรััดให้้กัับพนัักงานของเรา เพื่่�อร่่วม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการแก้้ไขปััญหาการแสวง
ประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กในอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยว
สุุดท้้ายนี้้� เราตระหนัักว่่าการกำำ�กับ
ั ดููแลที่่�ดีีเป็็น
รากฐานสำำ�คัญ
ั ในการบรรลุุความยั่่�งยืืนที่่�แท้้จริิง
เราจึึงส่่งเสริิมในเรื่่�องของความรัับผิิดชอบ
ความโปร่่งใส และหลัักนิิติธิ รรมให้้แก่่พนัักงาน
ทุุกคน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเมื่่�อเราเติิบโตไปสู่่�ธุุรกิิจ
ที่่�หลากหลายและขยายธุุรกิิจไปยัังประเทศ
ต่่างๆ ทั่่�วโลก เราจะยัังคงสร้้างมููลค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
สำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ศุุภจีี สุุธรรมพัันธุ์์�
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
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พูดคุยกับประธานคณะกรรมการ
บริหารจัดการความยัง่ ยืน
ในปี 2561 บริษท
ั ฯ จัดตัง้ คณะกรรมการบริหาร
จัดการความยัง่ ยืน (Sustainability Committee)
โดยแต่งตัง้ นายศิรเดช โทณวณิก กรรมการผูจ้ ด
ั การ
บริษท
ั อาศัย โฮลดิง้ จำ�กัด ผูน
้ �ำ โครงการการปฏิรป
ู ธุรกิจ
(Business Transformation) และรองประธานฝ่าย
พัฒนาธุรกิจและโครงการ กลุม
่ บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จำ�กัด
(มหาชน) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึง่ ในปัจจุบน
ั
นายศิรเดชมุง่ ขับเคลือ
่ นองค์กรสูก
่ ารเปลีย
่ นแปลงครัง้ ใหญ่
คำำ�ถาม: บริิษััทฯสนัับสนุุนการพััฒนาด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน และสัังคมอย่่างไร
คำำ�ตอบ: ในฐานะบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม
และการบริิการ (Hospitality) มายาวนาน
กว่่า 70 ปีี เราตระหนัักดีีว่่าเรื่่�องความยั่่�งยืืน
นั้้�นไม่่ได้้เป็็นเพีียงแค่่ทางเลืือก แต่่เป็็นความ
รัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญของเรา และเราต้้องแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมทั้้�งคำำ�นึงึ
ถึึงคนอื่่�นที่่�ต้้องพึ่่�งพาสิ่่�งแวดล้้อมเช่่นเดีียวกัับเรา
ดัังนั้้�น ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
นี้้�จึึงกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของพัันธกิิจองค์์กร ซึ่่�ง
เรายึึดถืือปฏิิบััติิตามทั้้�งในชีีวิิตประจำำ�วััน
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจในแต่่ละวััน
สำำ�หรัับภายในองค์์กร ความมุ่่�งมั่่�นในการขัับ
เคลื่่�อนความยั่่�งยืืนจะนำำ�พาเราไปสู่่�การสร้้าง
คุุณค่่าในระยะยาว ตลอดจนก่่อกำำ�เนิิดเป็็น
วิิสััยทััศน์์ที่่�เต็็มไปด้้วยความสร้้างสรรค์์สำำ�หรัับ
ทุุกๆคนที่่�ร่่วมงานกัับเรา ความมุ่่�งมั่่�นดัังกล่่าว
ถืือเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ที่่�กำำ�หนดวััฒนธรรม
ขององค์์กร และผนึึกกำำ�ลัังของพวกเราเพื่่�อ
สร้้างคุุณค่่าและความก้้าวหน้้าร่่วมกััน นอกจากนี้้�
ยัังกระตุ้้�นให้้เราตระหนัักถึึงอนาคตของธุุรกิิจ
และร่่วมหาทางช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร นำำ�มาซึ่่�งแรงผลัักดัันให้้เรามอง
กว้้างกว่่าแค่่การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอดจนสร้้าง
ความตระหนัักรู้้�ถึึงผลกระทบของการดำำ�เนิิน
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ธุุรกิิจของเราต่่อชุุมชนโดยรวมและสิ่่�งแวดล้้อม
สิ่่�งที่่�มีีค่่าที่่�สุุดสำำ�หรัับเรา คืือ แรงสนัับสนุุน
จากลููกค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปััจจุุบัน
ั
ลููกค้้าให้้ความสำำ�คััญกัับภาพลัักษณ์์ของธุุรกิิจ
ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยค่่านิิยมมากกว่่าบริิษัท
ั ที่่�ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนสิินค้้าและบริิการตาม
ปกติิ ดัังนั้้�น การบููรณาการการสร้้างรายได้้
กัับความมุ่่�งมั่่�นดัังกล่่าวจึึงเป็็นกุุญแจสำำ�คััญ
ในการเริ่่�มต้้นเดิินหน้้าบนเส้้นทางของความ
ยั่่�งยืืน
คำำ�ถาม: อะไรคืือสิ่่�งที่่�คุุณภููมิิใจที่่�สุุดในปีี
2561/ 2562
คำำ�ตอบ: ผมภาคภููมิิใจในความสำำ�เร็็จที่่�เราได้้
ทำำ�มาตลอด โดยบริิษััทฯได้้ดำ�ำ เนิินโครงการ
สำำ�คััญในหลายๆ ด้้าน อาทิิ โครงการลดการ
ใช้้พลาสติิกประเภทใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง ซึ่่�งโครงการ
นี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงความตั้้�งใจของเราอย่่างชััดเจน
ในการลดปััญหาพลาสติิกจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของเรา ในการนี้้� ผมต้้องขอบคุุณประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปฏิิบััติิการโรงแรม (Chief
Operating Officer) ที่่�ช่่วยสนัับสนุุนการ
ลดการใช้้หลอดพลาสติิกซึ่่�งถืือว่่าเป็็นจุุดเริ่่�มต้้น
ที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� เราอยู่่�ระหว่่างการขยายผลโครงการ
ให้้ครอบคลุุมผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกประเภทใช้้
ครั้้�งเดีียวทิ้้�งชนิิดอื่่�นๆ ต่่อไป

บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)
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โรงแรมดุุสิิตธานีี มััลดีีฟส์์ สาธารณรััฐมััลดีีฟส์์
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อีีกหนึ่่�งโครงการสำำ�คััญ คืือ โครงการจััดซื้้�อจััดหาผลิิตภััณฑ์์ข้้าวออร์์แกนิิกจากเกษตรกรท้้องถิ่่�น
ที่่�อยู่่�รอบโรงแรม เนื่่�องจากประเทศไทยถืือเป็็นหนึ่่�งในผู้้�ผลิิตข้้าวรายใหญ่่และเราเป็็นบริิษัท
ั ไทย
เราจึึงต้้องการสนัับสนุุนชุุมชนท้้องถิ่่�นในประเทศไทย เพื่่�อส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ข้้าวที่่�มีีคุณ
ุ ภาพดีีที่่�สุด
ุ
ให้้แก่่บุค
ุ ลากรและลููกค้้าของเรา
ที่่�สำำ�คัญ
ั เราตระหนัักดีีว่า่ การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�นจะไม่่สามารถประสบความสำำ�เร็็จได้้ถ้้าไม่่
ปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิ วััฒนธรรมองค์์กรและลงมืือปฏิิบัติ
ั อ
ิ ย่่างจริิงจััง โรงแรมดุุสิต
ิ ธานีี หััวหิินเป็็น
หนึ่่�งในตััวอย่่างที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม โดยพนัักงานของโรงแรมดุุสิต
ิ ธานีีหัวั หิิน ร่่วมมืือกัันสร้้างและปลููกสวนผัักอิินทรีีย์์
ภายในบริิเวณโรงแรมฯ เพื่่�อนำำ�ผัักสดเหล่่านั้้�นมาใช้้เป็็นวััตถุุดิบ
ิ คุุณภาพเยี่่�ยมและดีีต่่อสุุขภาพ
มาปรุุงอาหารให้้พนัักงานรัับประทานทุุกๆวััน
นอกจากนี้้� การที่่�บริิษัท
ั ฯได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนขึ้้�นในระดัับองค์์กร
นั้้�น ช่่วยให้้เรามองเห็็นภาพรวมของแนวทางการดำำ�เนิินงานและองค์์ประกอบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยัังช่่วยให้้เราสามารถปรัับปรุุงและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้แนวทางการดำำ�เนิินงานของเราสอดคล้้องกัับแนวโน้้มที่่�สำำ�คัญ
ั ของ
โลกและความคาดหวัังของลููกค้้าขณะเดีียวกัันการดำำ�เนิินงานในปััจจุุบัันของเรายัังสนัับสนุุน
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 12 ประการขององค์์การสหประชาชาติิ ซึ่่�งเรามีีความยิินดีี
อย่่างยิ่่�งที่่�ได้้สนัับสนุุนเป้้าหมายดัังกล่่าวไปพร้้อมกัับผู้้�ประกอบการในภาคธุุรกิิจการ
บริิการอื่่�นๆ ทั่่�วโลก
คำำ�ถาม: ในมุุมมองของคุุณ อะไรคืือสิ่่�งที่่�น่่าตื่่�นเต้้นที่่�สุุดสำำ�หรัับอนาคตของธุุรกิิจ
คำำ�ตอบ: ความยั่่�งยืืนยัังคงเป็็นประเด็็นสำำ�คััญสำำ�หรัับบริิษััทฯ ดัังนั้้�นผมรู้้�สึึกดีีใจอย่่างมากที่่�จะ
ได้้เห็็นเราดำำ�เนิินการเพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�งจะขยายผลความสำำ�เร็็จไปสู่่�ผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียต่่อไป ในปีี 2563 นี้้� บริิษัท
ั ฯ จะขยายผลด้้วยการผนวกประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน
เข้้าไปในธุุรกิิจการศึึกษาและอาหาร โดยเรามีีวิท
ิ ยาลััยธุุรกิิจโรงแรมทั้้�งในประเทศไทยแลประเทศ
ฟิิลิิปปิินส์์ ซึ่่�งเราต้้องการบ่่มเพาะแนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืนให้้กับ
ั นัักเรีียนของเรา และนัักเรีียน
เหล่่านี้้�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ภาคธุุรกิิจและโลกใบนี้้�
แน่่นอนว่่ายัังมีีอีีกหลายสิ่่�งที่่�เราสามารถทำำ�เพิ่่�มเติิมได้้ ซึ่่�งเรามั่่�นใจว่่า การสร้้างผลกระทบต่่อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในเชิิงบวกนั้้�น ต้้องอาศััยการมีีส่ว่ นร่่วมและการสื่่�อสารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในขณะเดีียวกััน เราจะต้้องกำำ�หนดให้้ความยั่่�งยืืนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินธุุรกิิจและใน
กระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมกัับลููกค้้า โดยจะมุ่่�งผลัักดัันการพััฒนาเนื้้�อหาและโครงการที่่�เน้้นประเด็็น
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาตนเอง การส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี แนวคิิดสร้้างสรรค์์ตลอดจนการพััฒนา
ในระดัับโลก เพื่่�อส่่งเสริิมการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างเป็็นสุุขและยั่่�งยืืนของพวกเราทุุกคน
สุุดท้้ายนี้้� การจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ ถืือเป็็นโอกาสของเราในการบอกเล่่า
เรื่่�องราวความคืืบหน้้า และผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาอย่่างซื่่�อสััตย์์และโปร่่งใส อีีกทั้้�งยััง
สื่่�อสารถึึงความท้้าทายต่่างๆ ที่่�เรายัังต้้องเผชิิญต่่อไป นอกจากนี้้� รายงานฉบัับนี้้�ยัังเป็็นอีีก
ช่่องทางหนึ่่�งที่่�สามารถสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายในและภายนอกองค์์กร
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นายศิิรเดช โทณวณิิก
ประธานคณะกรรมการการ
บริิหารจััดการความยั่่�งยืืน
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกจิ ดุสต
ิ

ดุุสิิต อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทชั้้�นนำำ�ด้้านธุุรกิิจบริิการ
ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยบริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจ
5 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มโรงแรมและรีีสอร์์ท กลุ่่�มการศึึกษา กลุ่่�มอาหาร
กลุ่่�มพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ และกลุ่่�มบริิการอื่่�นๆ ซึ่่�งธุุรกิิจทั้้�ง
5 กลุ่่�มนี้้�มีีเอกลัักษณ์์ที่่�แตกต่่างแต่่ยัังส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและกััน

37

270

โรงแรมและรีสอร์ทดุสิต

วิลล่าหรูกลุม
่ แบรนด์อล
ี ท
ี ฮาเวน

14

2

แห่ง

แห่ง

ประเทศ

วิทยาเขต

ภูฏาน จีน อียป
ิ ต์ อินโดนีเซีย ญีป
่ น
ุ่ เคนยา
มัลดีฟส์ ฟิลป
ิ ปินส์ กาตาร์ ศรีลงั กา ไทย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา
(เกาะกวม) และเวียดนาม

ดำ�เนินวิทยาลัยการศึกษา
ธุรกิจโรงแรมชัน
้ นำ�ในประเทศไทย
และฟิลป
ิ ปินส์

สำ�หรับรายละเอียดเกีย
่ วกับผลประกอบการ กลุม
่ ลูกค้าในแต่ละตลาด
รายได้ และข้อมูลทางการเงิน สามารถศึกษาได้ทร่ี ายงานประจำ�ปี
2562 ของบริษท
ั ฯ

ขยายจาก 2 สู่ 5 ธุรกิจหลัก
ธุรกิจโรงแรม
และรีสอร์ท

ธุรกิจการศึกษา

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข้องกับการ
บริการของโรงแรม

Dusit Hospitality
Services
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รายงานความยัง่ ยืน

แนวทางการดำ�เนินงาน
ด้านความยัง่ ยืน

ด้วยการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ อย่างรวดเร็วของโลก บริษท
ั จึงต้อง
กำ�หนดกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ในปี 2562 บริษท
ั ยังคง
ดำ�เนินการภายใต้กลยุทธ์ “สร้างสมดุล สร้างความเติบโตและกระจาย
ความเสีย
่ ง” โดยนอกจากจะมุง่ สร้างความสำ�เร็จทางธุรกิจ แล้วบริษท
ั ยัง
มุง่ เน้นการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ความหลากหลาย
และการมีสว่ นร่วมของบุคลากร ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และ
การมีสว่ นร่วมกับชุมชน เพือ
่ สร้างคุณค่าทีย
่ ง่ั ยืนให้กบ
ั ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่าย

การกำ�กับดูแล

บุคลากร

ตัง้ มัน
่ บนพืน
้ ฐานของการกำ�กับดูแลกิจการทีด
่ ี
โปร่งใส และตรวจสอบได้

ให้คณ
ุ ค่าและเคารพในความแตกต่าง
รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้เติบโตในสายอาชีพ

ความมุง่ มัน
่ ของเรา

สิง่ แวดล้อม

การกำ�กับดูแล

สร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่ผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสีย
และลดการเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อันเนือ
่ งมาจากการดำ�เนินงาน

ร่วมการสร้างการเปลีย
่ นแปลงเชิงบวก
ให้แก่ชม
ุ ชนและสังคมโดยใช้ทก
ั ษะ
ความรูแ้ ละความสามารถทีม
่ ี

จากความมุง่ มัน
่ ทัง้ 4 ประการ บริษท
ั ได้ก�ำ หนดนโยบายการบริหารจัดการความยัง่ ยืน (Sustainability Management Policy)
ขึน
้ ตัง้ แต่ปี 2561 เพือ
่ แสดงเจตนารมณ์ทช่ี ด
ั เจนและเป็นกรอบการดำ�เนินงานและแนวปฏิบต
ั ท
ิ ว่ั ทัง้ องค์กร
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ขององค์กร ภายใต้แถบความยัง่ ยืน
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของดุสต
ิ

กลุ่มโรงแรม และ รีสอร์ท

กลุ่่�มพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

ดำ�เนินธุรกิจให้บริการโรงแรมและทีพ
่ ก
ั ทีต
่ อบโจทย์ความต้องการลูกค้า
ในแต่ละการเดินทาง ครอบคลุมตัง้ แต่ ไลฟ์สไตล์โฮเทล โรงแรมหรู
ครบวงจรจนถึงวิลล่าหรูระดับไฮเอนด์

ผนึึกกำำ�ลังั กัับผู้้�ประกอบการชั้้�นนำำ�ของประเทศในธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อสร้้างโครงการขนาดใหญ่่และสร้้างรายได้้ที่่�สม่ำำ��เสมอ
กำำ�หนดมาตรการที่่�เข้้มข้้นเพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และชุุมชนรอบข้้าง

ผนวกความยัง่ ยืนเข้าไปตัง้ แต่หลักการดำ�เนินธุรกิจ แนวปฏิบต
ั ิ ขัน
้ ตอน
การดำ�เนินงาน การดูแลและรักษาพนักงาน และการมีสว่ นร่วมกับผูม
้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
10

รายงานความยัง่ ยืน

กลุ่มการศึกษา

กลุ่มอาหาร

สร้างบุคลากรด้านการท่องเทีย
่ วและการโรงแรมทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้
ผนึกกำ�ลังกับสถาบันทีม
่ ชี อ
่ื เสียงชัน
้ นำ�ระดับโลกเพือ
่ ขยายการเติบโตไป
ในระดับภูมภ
ิ าค

ลงทุนในธุรกิจอาหารทีม
่ แี นวโน้มการเติบโตสูงหรือธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข้อง
กับเทคโนโลยีทางอาหาร เพือ
่ นำ�รสชาติอาหารไทยและเอเชียไปสู่
ระดับสากล

ปลูกจิตสำ�นึกและปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมของนักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากร ให้เพิม
่ ความใส่ใจเรือ
่ งสิง่ แวดล้อมและการมีสว่ นร่วม
กับชุมชนท้องถิน
่

ดำ�เนินงานภายใต้ 4 หลักการ คือ เพือ
่ สุขภาพทีด
่ ี มาจากธรรมชาติ
ปลอดสารเคมี และสนับสนุนชุมชนในท้องถิน
่

กลุ่มบริการอื่นๆ
สปา (Devarana Spa)/ทรัสต์เพือ
่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดุสต
ิ ธานี (DREIT)/บ้านดุสต
ิ ธานี (Baan Dusit Thani)
/เว็บไซต์ส�ำ หรับการจองทีพ
่ ก
ั (FAVSTAY)

การให้บริการจัดเลีย
้ งนอกสถานที่ งานแม่บา้ น งานทางวิศวกรรม
งานรับทำ�ความสะอาด และให้ค�ำ ปรึกษาและรับเปิดโรงแรม (Dusit
Hospitality Services Co., Ltd.)
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

การสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของดุสต
ิ มุง่ เน้นทีก
่ ารนำ�ความรู้ ความสามารถ และความเชีย
่ วชาญทีเ่ รามีอยูม
่ าสร้างประโยชน์และคุณค่าเชิงบวก
ในทุกพื้นที่ที่เราดำ�เนินธุรกิจ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมายนี้เปรียบเสมือน “พิมพ์เขียว” ของเราใน
การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ทุกฝ่าย ซึ่งเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพการ
ดำ�เนินงานของเราจำ�นวน 12 เป้าหมายดังนี้

การเกษตรอย่างยัง่ ยืน
เราซือ
้ ข้าวและผลผลิตอินทรียโ์ ดยตรงจาก
เกษตรกรรายย่อยทีอ
่ ยูใ่ นพืน
้ ทีเ่ พือ
่ สนับสนุน
ให้เกษตรกรดำ�รงวิถเี กษตรอินทรียต
์ อ
่ ไป

ความเป็นอยูท
่ ดี
่ี ของพนักงาน
สุขภาพทีด
่ แี ละความเป็นอยูท
่ ด
่ี เี ป็นส่วนสำ�คัญ
ในการสร้างความผูกพันของพนักงานและ
ประสิทธิภาพขององค์กร เราจึงให้ความสำ�คัญ
ต่อการจัดกิจกรรมที่ช่วยในการสร้างสภาพ
แวดล้อมการทำ�งานทีด
่ อ
ี ย่างต่อเนือ
่ ง

การศึกษา
นอกเหนือจากการสร้างทักษะที่จำ�เป็นใน
การทำ�งานให้แก่คนรุ่นใหม่แล้ว เรายัง
สนับสนุนด้านการศึกษาผ่านวิทยาลัยดุสิต
ธานี และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสต
ิ รวมทัง้ ยังส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำ�หรับพนักงานของ
เราทุกคน

ผูห
้ ญิงและเด็ก
เราส่งเสริมการเพิม
่ ขีดความสามารถให้แก่
พนักงานสตรีของเรา และส่งเสริมให้พนักงาน
ของเรามีโอกาสทางอาชีพเท่าเทียมกันทุกคน
ขณะเดียวกัน เรายังต่อต้านการฉวยประโยชน์
การค้าทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเทีย
่ ว

น้ำำ��
เป้้าหมายการลดการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��
(Water Intensity) จะส่่งผลให้้โรงแรม
และการดำำ�เนิินงานของเราใช้้น้ำำ��ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

พลัังงานสะอาด
เรามุง่ มัน
่ ทีจ่ ะลดคาร์บอนฟุตพริน
้ ท์โดย
การเพิม
่ การใช้พลังงานสะอาดในการดำ�
เนินธุรกิจ
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การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เราเล็งเห็นคุณค่าของความแตกต่างโดย
สร้างเสริมโอกาสการเติบโตในสายงาน
ที่ชัดเจน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
และผสมผสานความหลากหลายต่างๆ
อย่างลงตัว เพื่อให้เปิดโอกาสพนักงาน
สามารถดำ�เนินงานได้อย่างเต็มความ
สามารถซึ่งจะนำ�ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริโภคอย่างมค
ี วามรับผิดชอบ
เราลดการสร้างขยะโดยลดการใช้ทรัพยากร
การรีไซเคิล และการนำ�กลับมาใช้ซ้ำ� นอก
จากนี้เรายังค้นหาแนวทางใหม่ที่จะลดขยะ
อาหารอีกด้วย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เราบริหารการใช้พลังงานในทุกมิติโดยผ่าน
การสร้างความตระหนักรู้ด้านการประหยัด
พลังงานให้แก่พนักงาน ในปัจจุบันเรามีการ
ดำ�เนินงานลดการใช้พลังงานและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (ทางตรงและทางอ้อมจาก
การใช้พลังงาน) เพื่อลดการเกิดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร

มหาสมุทร
เราบริิหารจััดการเชิิงรุุกเพื่่�อลดมลภาวะทาง
ทะเลซึ่่�งรวมถึึงการลดการใช้้พลาสติิกแบบ
ใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�งและการบริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อช่่วยปกป้้องสิ่่�งมีีชีวิี ต
ิ
ในทะเล

ความหลากหลายทางชีวภาพ
เราสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากป่าที่มีการ
จัดการอย่างมีความรับผิดชอบและต่อต้าน
ผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

ความร่วมมือเพือ
่ การพัฒนาทย
่ี ง่ั ยืน
เราร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
เพือ
่ นำ�ความรู้ ความเชีย
่ วชาญและประสบการณ์
จากทุกภาคส่วน ไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
อย่างสมดุลร่วมกัน
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ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

การดำ�เนินงานของเรา

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
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การกำ�กับ
ดูแลกจิ การ

จากความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม บริษท
ั จึงวางรากฐานของการดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด
่ ี และ
ขับเคลือ
่ นการดำ�เนินงานตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ค่านิยมพืน
้ ฐานของดุสต
ิ
และจริยธรรมสำ�หรับพนักงาน (Code of Conduct) เพือ
่ ให้การบริหารจัดการ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

โรงแรมดุสิตสวีท ราชดำ�ริ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คณะกรรมบริหารจัดการความยัง่ ยืน
(Sustainability Committee)

เพือ
่ ให้การดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทัว่ ทัง้ องค์กร คณะกรรมการบริษท
ั มีมติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารจัดการความยัง่ ยืนขึ้นเมื่อปี 2561 โดยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน
ร่วมกันทำ�หน้าที่ผลักดันการดำ�เนินงานให้สอดคล้องตาม กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายและแนวทางการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารจัดการความยัง่ ยืนจัดการประชุมทุกไตรมาส เพือ
่ ติดตามความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานทีต
่ อ
่ เนือ
่ งมาจาก
ปีทผ
่ี ่านมา และกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความตระหนักให้แก่พนักงานในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งผลการดำ�เนินงานได้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอีกด้วย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความยัง่ ยืน
1.

วางกลยุทธ์และกำ�หนดนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดสำ�คัญขององค์กรด้านความยั่งยืน

2. ผลักดันให้เกิดการบูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อยู่ในแผนธุรกิจ
3. ให้คำ�ปรึกษาและสนับสนุนที่จำ�เป็นสำ�หรับกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจในประเด็นความยั่งยืนสำ�คัญ
4. ติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน
5.

สร้างให้เกิดการรับรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบตามที่ได้ประกาศอย่าง
ชัดเจนในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงได้รับการรับรองการเป็น
สมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตระหนักและให้
ความสำ�คัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยกำ�หนด
นโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน (Whistle- Blowing
Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกําหนดช่องทางการรับ
แจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือ
ข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และข้อปฏิบัติ
สำ�หรับการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับให้จำ�กัดเฉพาะ
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้นที่จะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถยกระดับ
กระบวนการดำ�เนินงานให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว และลดความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น

โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียิปต์

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรย
ี นเมือ
่ พบพฤติกรรมทไ่ี ม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ
และช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน
บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระทำ�ที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยสามารถติดต่อได้ที่ whistleblowing@dusit.com หรือคณะกรรมการรับแจ้งการกระทำ�ความผิด หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
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การบริหารความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทจึงเตรียมความพร้อมอย่าง
รัดกุม เพื่อให้สามารถรับมือต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะ
สม รวมถึง สามารถค้นหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว

สามารถตรวจสอบแหล่งทีม
่ าของข้อมูลและนำ�มาวิเคราะห์ปจั จัยสำ�คัญ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้ง
องค์กร คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้น ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วย
ธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย
และแนวทางการดำ�เนินงาน กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ติดตามความก้าวหน้า และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ตระหนักถึง
ความเสี่ยงให้เกิดขึ้น พร้อมทั้ง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงแยกตามสายธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานอีกด้วย
หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดของคณะกรรมการและ
นโยบายต่างๆ ได้ที่ รายงานประจำ�ปี 2562 และเว็บไซต์ของบริษัท
(dusit-international.com/th)

สำ�หรับการดำ�เนินงาน บริษัทจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่าง
เป็นระบบ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission: COSO โดยดำ�เนินการประเมิน
ปัจจัยความเสีย
่ งอย่างต่อเนือ
่ ง รวมถึงการนำ�เอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
ส่วนสำ�คัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานและการเก็บ
ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ ซึ่งยังช่วยให้บริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ
ในข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำ�คัญ
ต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และ
พนักงานทุกคนเพิ่มยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทยกระดับมาตรการการ
ดำ�เนินงานและระบบข้อมูลภายใน เริ่มตั้งแต่วางกลยุทธ์การดำ�เนินงาน
แต่งตั้งคณะทำ�งาน ดำ�เนินการวิเคราะห์และประเมินแหล่งที่มาของข้อ
มูลจากส่วนต่าง ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
ให้เป็นปัจจุบน
ั รวมถึงฝึกอบรมพนักงานทัง้ หมดให้รบ
ั ทราบถึงผลกระทบ
และปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะสื่อสารให้ลูกค้าและ
คูค
่ า้ ต่อไป เพือ
่ ให้การดำ�เนินงานสอดคล้องตามพระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับล่าสุด) และกฏหมายข้อบังคับในทุกประเทศที่
บริษัทเข้าไปดำ�เนินกิจการกำ�หนดไว้

โรงแรมดุสิต ปริ้น เซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ ประเทศไทย
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

บุคลากร

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทในการมอบบริการจากใจ สร้างความประทับใจทั่วโลก
และส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหาก
ขาดพนักงาน ผูเ้ ป็นกำ�ลังสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ บริษท
ั จึงให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ในเรือ
่ ง
ของการดูแลพัฒนาและรักษาพนักงานทุกคน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานรักและผูกพันต่อ
องค์กร เพื่อให้พนักงานของเราสามารถเติบโตได้ในสายอาชีพและร่วมกันพัฒนาองค์กรไป
สู่ความยั่งยืนต่อไป เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทกำ�หนด
กลยุทธ์การบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ 4 Cs เป็นกรอบในการดำ�เนินงาน
ครอบคลุมในเรื่อง

Culture

Career

“การสร้างวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
ทีส
่ ง่ เสริมการทำ�งานทีม
่ งุ่ เน้นผลงาน”

“การส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพผ่านการโยก
ย้ายและเปลีย
่ นตำ�แหน่งภายในองค์กร”

พนักงานทุกคนจะได้รบ
ั การปฐมนิเทศและฝึกอบรมเพือ
่ ให้เข้าใจถึง
Brand Identity วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
สำ�หรับการประเมินผลงานนั้น บริษัทประเมินผลงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การทำ�งาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำ�งานด้วยวิธีการ
ทำ�งานใหม่ดว้ ยตนเอง โดยมีผบ
ู้ งั คับบัญชาคอยให้ค�ำ ปรึกษาและเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในการแก้ปัญหาและเพิ่มคุณภาพในการ
ทำ�งานที่ดีกว่าเดิม

บริษท
ั สนับสนุนให้พนักงานสามารถเติบโตในสายอาชีพโดยเปิดโอกาส
ให้มีการเลื่อนหรือโยกย้ายตำ�แหน่งภายในองค์กรหรือระหว่างบริษัท
ในเครือฯ และการจัดทำ�แผนงานประจำ�ปี เพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถเติบโตในตำ�แหน่งที่สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการ
สำ�คัญที่สนับสนุนเรื่องการเติบโตในสายอาชีพ อาทิ
โครงการ D-Star: ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพสำ�หรับผู้บริหารร
ะดับกลางขึ้นไปเพื่อเตรียมพร้อมก้าวขึ้นในตำ�แหน่งที่สูงขึ้นในโรงแรม
ภายในเครือฯ ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำ�คัญเรื่องของความชัดเจนในการประเมิน
ผลการดำ�เนินงานของพนักงานและการสือ
่ สารทีช่ ด
ั เจน บริษท
ั จึงกำ�หนด
แนวทางการประเมินผลงาน ดังนี้

โครงการ LEAD Y: ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานปัจจุบัน
ในระดับปฏิบัติการของโรงแรมในเครือ ฯ ที่มีศักยภาพและต้องการ
เติบโตภายในองค์กร และ/ หรือผู้ที่เพิ่งสำ�เร็จการศึกษาจากสถาบัน
ต่างๆ และมีความสนใจในธุรกิจโรงแรมเข้ารับการฝึกงานโรงแรม
ในเครือฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี เพือ
่ เรียนรูถ
้ งึ การปฏิบต
ั งิ านแบบองค์รวม
และสามารถเข้าทำ�งานกับบริษัทในฝ่ายที่มีความถนัดและสนใจ
หลังจากจบโครงการฯ

KPI Setting: การกำ�หนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในระดับองค์กรและ
ถ่ายถอดจากระดับบนสู่ระดับปฏิบัติการ (Top Down)
Mid-year Review: การทบทวนผลการปฏิบัติงานระหว่างปี โดย
ให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับคอยติดตาม ให้คำ�ปรึกษาตลอดช่วงระยะ
เวลาในการปฏิบัติและดำ�เนินงาน(Coaching & Feedback)
และสามารถทบทวนแผนการดำ�เนินงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดได้
Year-end Review: การทบทวนผลการปฏิบัติงานสิ้นสุดปี โดย
ผู้บังคับบัญชาและพนักงานจะร่วมพูดคุย ทบทวนและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเทียบต่อเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งร่วมกำ�หนดเป้าหมาย
ที่ท้าทายในปีถัดไป
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รายงานความยัง่ ยืน

Climate

Capability

“การผนวกรวมเป็นหนึง่ เดียวกันภาย
ใต้แนวทางการดำ�เนินงานของดุสต
ิ ”

“การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
ทักษะความเป็นผูน
้ �ำ ”

จากการสำ�รวจความผูกพันของพนักงานประจำ�ปี 2562 นั้น พบว่า
พนักงานร้อยละ 94 ของพนักงานทั้งหมดได้เข้าร่วมสำ�รวจความ
ผูกพัน ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2560 และปี 2561 ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัท
ทำ�การปรับรูปแบบและข้อคำ�ถามของแบบสำ�รวจให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรง
ประเด็นและสอดคล้องกับแนวทางการดำ�เนินงานบริษัทวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของความต้องการและข้อวิตกกังวลของพนักงาน
โดยจำ�แนกผลแบ่งตามเพศ อายุ ระดับงาน พื้นที่ปฏิบัติงานและ
ปัจจัยสำ�คัญที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และจัดทำ�แผนงานปรับปรุงประเด็น
ปัญหาดังกล่าวต่อไป

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่องค์กร บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ
่ ง รวมถึงพัฒนาภาวะผูน
้ �ำ ในทุกระดับ ให้สามารถปฏิบต
ั งิ าน
ในฐานะผูบ
้ งั คับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษท
ั กำ�หนดให้พนักงาน
ทุกคนจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือ
่ ง
สำ�หรับการพัฒนาทักษะความเป็นผูน
้ �ำ บริษท
ั ได้ด�ำ เนินโครงการพัฒนา
ภาวะผู้นำ� (Leadership Development Program : LDP) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและยกระดับทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการเป็น
ผู้นำ�และการบริหารทีมต่อไป

การสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืน
นอกจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้
ด้านความยั่งยืนแล้ว ในปีที่ผ่านมา โรงแรมดุสิตธานี
ดูไบ ได้เริ่มผนวกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
เข้าไปในการฝึกอบรมของพนักงาน ประเด็นทีก
่ ล่าวถึง
อาทิ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของความยั่งยืน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำ�ลังเผชิญ แนวทาง
การปฏิบัติที่ดี (Best Practice)แนวทางที่บริษัท
ดำ�เนินงานเป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และดำ�เนินงานไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โรงแรมฯ กำ�ลังอยู่ระหว่างการ
ขยายผลหลักสูตรการฝึกอบรมไปยังระดับผู้บริหาร
ระดับสูงต่อไป
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

สิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณของพนักงาน

บริิษัท
ั เคารพในความแตกต่่างและยึึดมั่่�นต่่อหลัักการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และมาตรฐานแรงงานตามกฎหมายในทุุกพื้้�นที่่�ที่่�บริิษัท
ั ดำำ�เนิินกิิจการ
รวมถึึงไม่่ยิน
ิ ยอมให้้เกิิดการคุุกคามทางเพศภายในองค์์กรไม่่ว่า่ ใน
รููปแบบใด ซึ่่�งบริิษััท ได้้แสดงแนวนโยบายและการบัังคัับใช้้อย่่างเป็็น
ทางการใน HR Policy and Operation Manual และประกาศอย่่าง
เป็็นทางการให้้พนัักงานรัับทราบทั่่�วกััน เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการละเมิิด
สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานและประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนต่่างๆ อาทิิ การเลืือกปฏิิบัติ
ั ิ
การล่่วงละเมิิด การใช้้แรงงานบัังคัับและแรงงานเด็็กอิิสรภาพของ
แรงงาน ค่่าตอบแทนและสิิทธิิประโยชน์์ เวลาการทำำ�งาน การเลิิกจ้้าง
สภาพแวดล้้อมขั้้�นพื้้�นฐานของการทำำ�งาน เสรีีภาพของการรวมกัันเป็็น
สมาคมหรืือสหภาพ เป็็นต้้น

ด้วยตระหนักถึงหน้าทีข่ องพนักงานในการปฏิบต
ั งิ านอย่างมืออาชีพ
และยึดมัน
่ ในหลักจริยธรรมของบริษท
ั บริษท
ั จึงกำ�หนดให้พนักงาน
ทุกคนต้องได้รบ
ั การปลูกฝังและส่งเสริมเรือ
่ งพฤติกรรมทีถ
่ ก
ู ต้องในการ
ทำ�งาน การสร้างความสัมพันธ์ทด
่ี ต
ี อ
่ ผูท
้ เ่ี กีย
่ วข้อง และคงไว้ซง่ึ ภาพ
ลักษณ์ทเ่ี หมาะสมของบริษท
ั พนักงานทุกคนจะได้รบ
ั การฝึกอบรม
เรือ
่ งแนวปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการดำ�เนินธุรกิจการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
่
และนโยบายการไม่รบ
ั ของขวัญ
หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณของพนักงาน
ได้ท่ี รายงานประจำ�ปี 2562 และเว็บไซต์ของบริษท
ั
(dusit-international.com/th)

นอกจากนี้้� บริิษัท
ั รัับฟััง ติิดตามและตรวจสอบข้้อร้้องเรีียนในประเด็็น
ด้้านแรงงานผ่่านช่่องทางต่่างๆ อาทิิ ระบบงานทรััพยากรบุุคคล หรืือ
ช่่องทางรัับเรื่่�องร้้องเรีียน เป็็นต้้น และรัักษาความลัับของผู้้�ร้้องเรีียน
ระหว่่างการตรวจสอบ พร้้อมทั้้�ง จััดการฝึึกอบรมประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ให้้แก่่พนัักงานปััจจุุบัน
ั ที่่�ทำำ�งานกัับองค์์กรและพนัักงานใหม่่เป็็นประจำำ�
ทุุกปีี

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ด้วยตระหนักถึง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งานของเพือ
่ นพนักงาน ลูกค้า คูค
่ า้ และผูร้ บ
ั เหมา บริษท
ั จึง
ให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นระบบและสอดคล้องตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงดำ�เนินการตรวจติดตามผลการดำ�เนิน
งานอย่างต่อเนือ
่ ง
บริษท
ั ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน ผ่านการฝึก
อบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบต
ั งิ านให้แก่พนักงาน
ทัง้ ในระดับหัวหน้างาน ผูบ
้ ริหาร และคณะกรรมการ รวมถึงจัดตัง้ คณะ
กรรมการความปลอดภัยในการทำ�งาน ทำ�หน้าทีพ
่ จิ ารณานโยบายและ
แผนงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน รายงานและเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบและติดตามการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ป้องกันและลดการเกิดอุบต
ิ เหตุ การประสบอันตราย
การเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบต
ั เิ หตุอน
ั เนือ
่ งมาจากการทำ�งาน
ความปลอดภัยจากอัคคีภย
ั เป็นอีกหนึง่ ประเด็นทีบ
่ ริษท
ั ให้ความสำ�คัญ
อย่างยิง่ เพือ
่ ป้องกันเหตุสด
ุ วิสย
ั ทีไ่ ม่คาดคิดทีจ่ ะเกิดขึน
้ กับแขกและ
ป้องกันเหตุการณ์ทจ่ี ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ บริษท
ั จึงวาง
แผนการดำ�เนินงานอย่างเคร่งครัดและรัดกุม จัดทำ�คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ าน
จัดหาอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น อุปกรณ์ดบ
ั เพลิง และกล้องวงจรปิด ติดตัง้
สัญญาณเตือนไฟไหม้และไฟสำ�รองฉุกเฉิน จัดซ้อมหนีไปประจำ�ปี
รวมถึงตรวจตราความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม่�ำ เสมอ เป็นต้น
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Nairobi in our heart
จากสถานการณ์์การก่่อความไม่่สงบที่่�โรงแรมดุุสิต
ิ ดีีทูู ไนโรบีี ประเทศเคนยา เมื่่�อวัันที่่� 15 มกราคม 2562 อัันก่่อให้้เกิิดการสููญเสีีย
สมาชิิกครอบครััวดุุสิต
ิ ผู้้�สละชีีวิต
ิ ตััวเองเพื่่�อให้้ผู้้�อื่่�นปลอดภััย เพื่่�อนพนัักงานทุุกคนรู้้�สึึกเสีียใจอย่่างสุุดซึ้้�งสำำ�หรัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
และในวัันครบรอบ 1 ปีีของเหตุุการณ์์ สำำ�นัก
ั งานกลาง ดุุสิต
ิ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ได้้จัด
ั พิิธีรำี �ลึ
ำ ก
ึ เหตุุการณ์์ดังั กล่่าว โดยมีีกรุ๊๊�ปซีีอีโี อ
คุุณศุุภจีี และเหล่่าผู้้�บริิหารระดัับสููงของดุุสิต
ิ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล มาร่่วมกัันแสดงความรำำ�ลึก
ึ และไว้้อาลััยเพื่่�อนผู้้�กล้้าหาญ

สืบเนือ
่ งมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทำ�ให้โรงแรมฯ สามารถกลับ
มาดำ�เนินธุรกิจอีกครัง้ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 พร้อมกันนี้ บริษท
ั
ได้น�ำ ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูงทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองในระดับ
สากลมาใช้เพือ
่ ความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน

“แม้วา่ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน
้ จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อโรงแรม แต่พนักงาน
ของโรงแรมดุสต
ิ ดีทู ไนโรบี ทุกคนต่างร่วมใจกันอย่างเต็มทีเ่ พือ
่ เตรียม
ความพร้อมต้อนรับลูกค้าอีกครัง้ อย่างไรก็ดี ความปลอดภัยของลูกค้า
และพนักงานทุกคนของโรงแรมถือเป็นสิง่ สำ�คัญทีส
่ ด
ุ ของเรา และเรา
จะนำ�ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูงที่ได้รับการรับรอง
ในระดับสากลมาใช้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน”
มร. ลิม บุน ควี ประธานเจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยปฏิบต
ั ก
ิ าร ดุสต
ิ อินเตอร์เนชัน
่ แนล

“เราดีใจเป็นอย่างมากทีโ่ รงแรมกลับมาดำ�เนินการตามปกติ ซึง่
กำ�ลังใจและการสนับสนุนมากมายทัง้ จากหน่วยงานรัฐและเอกชน
รวมถึงชุมชนรอบๆ ช่วยเป็นแรงขับเคลือ
่ นให้เรายิง่ พร้อมกลับมา
เปิดให้บริการ เพือ
่ สร้างความพึงพอใจให้กบ
ั ลูกค้าทุกคน” มร. ไมเคิล
เมกตาซัส ผูจ้ ด
ั การทัว่ ไปของโรงแรมดุสต
ิ ดีทู ไนโรบี
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ประเทศไทย

สิง่ แวดล้อมและ
ชุมชน

บริิษัท
ั ให้้คุณ
ุ ค่่าต่่อการร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะแก้้ไขปััญหาทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
เสมอมา บริิษััทจึึงกำำ�หนดแผนการดำำ�เนิินงานทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างเป็็นรููปธรรมและวััดผลได้้ โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่กำำ�หนดนโยบายที่่�สอดคล้้องกัับ
มาตราฐานสากล วางรููปแบบการดำำ�เนิินงานแบบบููรณาการทั้้�งด้้านพลัังงาน อากาศ
น้ำำ�� ของเสีีย และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผลัักดัันการดำำ�เนิินงานผ่่านคณะกรรมการ
บริิหารจััดการความยั่่�งยืืน คณะทำำ�งานในแต่่ละโรงแรม และผู้้�รัับผิิดชอบที่่�ชััดเจน
ตลอดจนตรวจติิดตามผลการดำำ�เนิินงานจากหน่่วยงานภายใน และ/ หรืือภายนอก
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าทุุกการดำำ�เนิินงานที่่�ส่่งผลต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
นั้้�นจะได้้รัับการบริิหารจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงที่่�สุุด

การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
บริิษัท
ั ผนวกเรื่่�องการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการตััดสิินใจและกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยนแนวทางดำำ�เนิิน
งานตามความจำำ�เป็็น โดยมีีวัต
ั ถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการร่่วมแก้้ไขปััญหาทางสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิอ
ิ ากาศ ในปีี
2561 บริิษัท
ั กำำ�หนดเป้้าหมายสิ่่�งแวดล้้อมสำำ�หรัับปีี 2563 สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานด้้านการลดการใช้้พลัังงานการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงาน (ขอบเขตที่่� 1 และขอบเขตที่่� 2) การลดการใช้้น้ำ��ำ และการลดการเกิิดขยะอาหาร เพื่่�อใช้้เป็็นฐานข้้อมููล
และแนวทางสำำ�หรัับการพััฒนาการดำำ�เนิินงานต่่อไป
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ลดความเข้้มข้้นของการใช้้พลัังงานร้้อยละ 10
ต่่อหน่่วยธุุรกิิจ1,2
ในปี 2562 บริษท
ั ดำ�เนินโครงการต่างๆ เพือ
่ ลดการใช้พลังงาน อาทิ การปรับปรุงและตรวจสอบ
ระบบและเครือ
่ งจักรให้มป
ี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
้ และการเปลีย
่ นหลอดไฟมาใช้เป็นหลอดประเภท
แอลอีดี เป็นต้น ส่งผลให้บริษท
ั สามารถลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงได้รอ
้ ยละ 4.43
ต่อหน่วยธุรกิจ

ลดความเข้้มข้้นของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
(ขอบเขตที่่� 1 และขอบเขตที่่� 2) ร้้อยละ 10
ต่่อหน่่วยธุุรกิิจ1,2
จากความมุ่งมั่นที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้
เริ่มเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�มาวิเคราะห์ พัฒนาแผนการดำ�เนินงาน และดำ�เนินโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการดำ�เนินงาน ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัท
สามารถลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2)
ลงได้ร้อยละ 9.52 ต่อหน่วยธุรกิจ

ลดความเข้้มข้้นของการใช้้น้ำ��ร้
ำ อ
้ ยละ 5
ต่่อหน่่วยธุุรกิิจ1,2
ในปีี 2562 บริิษััทดำำ�เนิินการตรวจสอบการใช้้ในน้ำำ��ส่่วนต่่างๆ เช่่น สระว่่ายน้ำำ�� ห้้องครััว
ห้้องซัักรีีด และอื่่�นๆ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีีการรั่่�วไหลของน้ำำ�� พร้้อมทั้้�งบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องจัักรที่่�มีี
อััตราการใช้้น้ำ��สู
ำ ูง เช่่น หอผึ่่�งเย็็น เป็็นต้้น ส่่งผลให้้สามารถลดความเข้้มข้้นของการใช้้น้ำำ��ลงได้้
ร้้อยละ 5.73 ต่่อหน่่วยธุุรกิิจ

ลดความเข้้มข้้นของการเกิิดขยะอาหารร้้อยละ 5
ต่่อหน่่วยธุุรกิิจ2,3
โรงแรมหลายแหล่่งดำำ�เนิินโครงการลดการเกิิดขยะอาหารอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ โรงแรมดุุสิิตธานีี
เลควิิว ไคโร ประเทศอีียิิปต์์ ร่่วมมืือกัับองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร Egyptian Food Bank
บริิจาคอาหารที่่�ยัังคงสภาพดีีจากงานแต่่งงานหรืืองานอีีเว้้นท์์ขนาดใหญ่่ให้้แก่่ชุุมชนใกล้้เคีียง
หรืือโรงแรมดุุสิิตธานีี หััวหิิน นำำ�เทคโนโลยีีด้้านจััดการอาหารจากบริิษััท Winnow มาใช้้ผนวก
กัับการบริิหารจััดการภายใน ซึ่่�งช่่วยให้้โรงแรมฯ สามารลดค่่าใช้้จ่่ายได้้ประมาณ 168,394
บาทต่่อปีี

หมายเหตุ:
1.

ข้อมูลจากโรงแรมดุสต
ิ ธานี พัทยา, โรงแรมดุสต
ิ ธานี หัวหิน, โรงแรมดุสต
ิ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต, โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ,
โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสต
ิ ดีทู เชียงใหม่

2.

ข้อมูลปีฐานคือ ปี 2561

3.

ข้อมูลความเข้มข้นของการเกิดขยะอาหารต่อหน่วยธุรกิจจะแสดงในรายงานฉบับถัดไป
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การเปลี่ยนแสงแดดมาเป็นพลังงานไฟฟ้า
โรงแรมดุุสิต
ิ ธานีี มััลดีีฟส์์ หมู่่�เกาะมััลดีีฟส์์ ติิดตั้้�งแผลโซล่่าร์์
เซลล์์พีวีี จำี �ำ นวนกว่่า 800 แผ่่นบนหลัังคาของอาคารหลััก
ซึ่่�งสามารถเปลี่่�ยนพลัังงานจากแสงอาทิิตย์์เป็็นพลัังงานไฟฟ้้า
ได้้ราว 854 กิิโลวััตต์์ต่อ
่ วััน แม้้จะไม่่มากเมื่่�อเทีียบกัับปริิมาณ
ของพลัังงานไฟฟ้้าที่่�โรงแรมฯ ต้้องใช้้วัน
ั ละ 16,000 กิิโลวััตต์์
แต่่พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้นี้้� สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้หลากหลายทาง
ตั้้�งแต่่ผลิิตไฟฟ้้าสำำ�หรัับห้้องพัักประเภทวิิลล่่า กลั่่�นน้ำำ��ทะเล
ให้้เป็็นน้ำำ��จืด
ื สำำ�หรัับการซัักรีีดเสื้้�อผ้้า หรืือจะใช้้ชาร์์จไฟ
รถบัักกี้้�สำำ�หรัับใช้้งานในรีีสอร์์ต ซึ่่�งช่่วยให้้โรงแรมฯ ประหยััด
การใช้้น้ำ��มั
ำ น
ั ดีีเซลได้้กว่่า 86,500 ลิิตร หรืือเท่่ากัับการเดิิน
ทางจากกรุุงลอนดอนถึึงมััลดีีฟส์์จำ�ำ นวน 173 เที่่�ยว คิิดเป็็น
การช่่วยลดการเกิิดไอเสีียได้้ประมาณ 229 ตััน
โรงแรมดุสต
ิ ธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

สำ�หรับการบริหารจัดการขยะ บริษัทและโรงแรมในเครือได้ส่งเสริม
ให้พนักงานลดปริมาณขยะภายใต้แนวคิด 3Rs ดังนี้

Reduce

Reuse

การลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้น อาทิ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Recycle

การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่หรืือใช้้ซ้ำ��ำ อาทิิ
การใช้้กระดาษพิิมพ์์ทั้้�งสองหน้้า การนำำ�
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์มาใช้้ใส่่บรรจุุเครื่่�องใช้้หรืือ
สิ่่�งของต่่างๆ

การนำ�ขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
โดยให้มก
ี ารคัดแยกและรวบรวมขยะใน
สำ�นักงานทีส
่ ามารถนำ�ไปใช้รไี ซเคิล อาทิ
แก้วกระดาษ และพลาสติก ออกจำ�หน่ายให้
ผูป
้ ระกอบการทีเ่ กีย
่ วข้องต่อไป

องค์การจัดการด้านป่าไม้
(Forest Stewardship Council: FSC)
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีในประเทศไทยจำ�นวน 6 แห่ง และวิทยาลัยดุสิตธานีทั้ง
2 วิทยาเขตเลือกใช้กระดาษทิชชูและกระดาษถ่ายเอกสารทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองการปลูกป่าอย่างยัง่ ยืน
ของ Forest Stewardship Council (FSC) ซึง่ เป็นเครือ
่ งยืนยันว่า กระดาษทีบ
่ ริษท
ั ใช้นน
้ั มา
จากกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ช่วยลดการตัดไม้ลง

ลดการใช้้น้ำ�ำ� ในการผลิิต
ลงได้้กว่่า

ลดการปล่่อยสารคาร์์บอน
ไดออกไซด์์ลงได้้

ลดการใช้้ไฟได้้สููงถึึง

594

977,793

1,004

3,677,141

ต้น

ลิตร

กิิโลกรััม
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การยกระดับคุณภาพการบริการ

โรงแรมดุสต
ิ ธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โรงแรมดุสต
ิ ดีทู เชียงใหม่ ประเทศไทย

ในฐานะองค์กรชั้นนำ�ในธุรกิจการให้บริการ บริษัทให้ความสำ�คัญ
อย่างยิ่งต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น บริษัทได้นำ�ระบบ
บริหารคุณภาพ (ISO 9001: Quality Management System)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001: Environmental
Management System) และระบบมาตราฐานด้านการจัดงานอย่าง
ยั่งยืน (ISO 20121: Event Sustainability Management

System) เข้ามาประยุกต์ใช้ภายใต้การกำ�กับดูแลของผู้บริหารของ
แต่ละโรงแรม ซึ่งครอบคลุมโรงแรมที่ดุสิตบริหารงานเอง (Owned
Hotels) และโรงแรมที่ดุสิตรับมาบริหาร (Managed Hotels)
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ทุกการดำ�เนินงานนั้น
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดและมาตรฐานคุณภาพต่างๆ อันจะนำ�ไปสูก
่ าร
บรรลุเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมถึง
ก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

รายชื่อโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตฐานตามระบบ
International Organization for Standardization
11 โรงแรมทไ่ี ด้รบ
ั รองมาตฐาน
ตามระบบ ISO 9001: 2015
ประกอบด้วย
โรงแรมดุสต
ิ ธานี เลควิว ไคโร
โรงแรมดุสต
ิ ธานี มัลดีฟส์
โรงแรมดุสต
ิ ธานี มะนิลา
โรงแรมดุสต
ิ ธานี อาบูดาบี
โรงแรมดุสต
ิ ธานี ดูไบ
โรงแรมดุสต
ิ ธานี พัทยา
โรงแรมดุสต
ิ ธานี หัวหิน
โรงแรมดุสต
ิ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต
โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส ศรีนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซสเชียงใหม่
โรงแรมดุสต
ิ ดีทู เชียงใหม่

9 โรงแรมทไ่ี ด้รบ
ั รองมาตฐาน
ตามระบบ ISO 14001: 2015
ประกอบด้วย

3 โรงแรมทไ่ี ด้รบ
ั รองมาตฐาน
ตามระบบ ISO 20121: 2012
ประกอบด้วย

โรงแรมดุสต
ิ ธานี เลควิว ไคโร
โรงแรมดุสต
ิ ธานี มัลดีฟส์
โรงแรมดุสต
ิ ธานี ดูไบ
โรงแรมดุสต
ิ ธานี พัทยา
โรงแรมดุสต
ิ ธานี หัวหิน
โรงแรมดุสต
ิ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต
โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส ศรีนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส เชียงใหม่

โรงแรมดุสต
ิ ธานี เลควิว ไคโร
โรงแรมดุสต
ิ ธานี หัวหิน
โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส ศรีนครินทร์
กรุงเทพมหานคร

โรงแรมดุสต
ิ ดีทู เชียงใหม่
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การลดการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง
การลดการใช้พลาสติกพลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวทิง้ นัน
้ เป็นส่วนหนึง่ ของความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะลดผลกระทบที่เกิ ดแก่สิ่งแวดล้อม
เราเริม
่ จากก้าวเล็กๆ แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยตัง้ แต่ปี 2561 โรงแรมในเครือดุสต
ิ เริม
่ ให้บริการเครือ
่ งดืม
่ โดย
ไม่มห
ี ลอดพลาสติก และเปลีย
่ นมาใช้หลอดทีท
่ �ำ จากวัสดุทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา บริิษัท
ั ได้้เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งโครงการต่่ออายุุหลอดพลาสติิกของมููลนิิธิพ
ิ ลัังที่่�ยั่่�งยืืน ด้้วยการบริิจาคหลอดพลาสติิกที่่�ไม่่ใช้้แล้้วจาก
โรงแรมภายในเครืือจำำ�นวน 66,525 ชิ้้�น เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ทำำ�หมอนสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียงมอบให้้กัับโรงพยาบาลต่่อไปซึ่่�งคาดว่่าสามารถสร้้างหมอนได้้
กว่่า 40 ใบ
สำำ�หรัับห้้องพัักแขกในโรงแรมในเครืือในประเทศไทยทั้้�งหมด บริิษััทเปลี่่�ยนจากการให้้บริิการน้ำำ��ดื่่�มในขวดพลาสติิกมาเป็็นขวดแก้้ว และกำำ�ลัังอยู่่�ใน
ระหว่่างการดำำ�เนิินการขยายผลไปยัังโรงแรมในต่่างประเทศต่่อไป นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ยัังคงเดิินหน้้าสู่่�หนทางสร้้างความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�องซึ่่�งบริิษััทอยู่่�
ระหว่่างการดำำ�เนิินงานหาผลิิตภััณฑ์์ทางเลืือกที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม มาใช้้ทดแทนพลาสติิกประเภทใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�งในผลิิตภััณฑ์์ต่า่ งๆ ของโรงแรม
อาทิิ การเปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับสบู่่�เหลว แชมพูู และครีีมนวดเป็็นขวดทรงสููง การเปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์ของแปรงสีีฟััน มีีดโกน หวีี และสำำ�ลีีก้้าน
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ง่่าย การลดพลาสติิกห่่อหุ้้�มรองเท้้าสลิิปเปอร์์ และการเปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับอาหารเป็็นวััสดุุที่่�ย่่อยสลายได้้โดย
ธรรมชาติิ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� บริิษััทเริ่่�มดำำ�เนิินการนำำ�ร่่องแล้้ว และกำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่างการขยายผลต่่อไป

ภูเก็ตรักสิง่ แวดล้อม
“Great Big Green”
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลาสติกที่
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยสมาคมโรงแรมภูเก็ตและ
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้
พลาสติกทีใ่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ อย่างมีนย
ั สำ�คัญในโรงแรมพืน
้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
การดำ�เนินโครงการนีน
้ บ
ั เป็นก้าวสำ�คัญในการลดและกำ�จัดมลพิษขยะ
พลาสติกทางทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลใน
วงกว้างและเป็นภัยคุกคามต่อการท่องเทีย
่ วในประเทศไทยและในภูมภ
ิ าค

โรงแรมดุสต
ิ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต ประเทศไทย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางเลือกทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมทีโ่ รงแรมดุสต
ิ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต นำ�มาใช้ ได้แก่ การใช้หลอดกระดาษและไม้ส�ำ หรับคนกาแฟ
(Wooden Stirrer) สำ�หรับเครือ
่ งดืม
่ บางประเภท การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมสำ�หรับอาหารแบบสัง่ กลับ การเปลีย
่ นมาใช้ขวดแก้ว
สำ�หรับน้�ำ ดืม
่ ในห้องพักแขก เป็นต้น
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การจัดหาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลผลิตท้องถิ่น

โรงแรมดุสต
ิ ธานี พัทยา ประเทศไทย

โรงแรมดุสต
ิ ธานี พัทยา ประเทศไทย

ชีวิตที่ดีเริ่มด้วยการกินที่ดี ดังนั้น คุณภาพของวัตถุดิบที่นำ�มาปรุง
อาหารเป็นสิง่ ทีบ
่ ริษท
ั ให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ และพิถพ
ี ถ
ิ น
ั ในทุกขัน
้ ตอน
ของกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี
และตรงตามมาตรฐานของโรงแรม เพื่อที่จะให้บริการอาหารที่มี
มาตรฐานสูงสุดในโรงแรมและรีสอร์ทของเรา

และ/ หรือผลไม้ทป
่ี ลูกแบบอินทรียแ์ ละปราศจากสารเคมีโดยตรงจาก
กลุ่มเกษตกรภายใต้โครงการ สามพรานโมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ดำ�เนินธุรกิจแบบครบวงจรทีต
่ ง้ั มัน
่ บนพืน
้ ฐานของเกษตรอินทรียแ์ ละ
การค้าทีเ่ ป็นธรรม
ในปีทผ
่ี า่ นมา บริษท
ั เริม
่ นำ�ร่องทีโ่ รงแรมดุสต
ิ ธานี พัทยาและโรงแรม
ดุสต
ิ ธานี หัวหิน เพือ
่ ทีจ่ ะศึกษาและขยายผลการรับซือ
้ ข้าวออร์แกนิค
และผลิตภัณฑ์อน
่ื โดยตรงจากเกษตรไปยังทุกโรงแรมในประเทศต่อไป

ขณะเดียวกัน บริษท
ั พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือเกษตกรในท้องถิน
่ ทีเ่ พาะปลูก
ตามวิถเี กษตรอินทรียแ์ ละไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตให้สามารถ
เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน บริษท
ั จึงมีแผนงานและเป้าหมายทีจ่ ะซือ
้ ข้าว ผัก

การจัดซือ
้ จัดหาผลิตภัณฑ์จากท้องถิน
่
นอกจากการนำำ�วััตถุุดิิบที่่�มาจากท้้องถิ่่�นมาใช้้ในเมนููอาหารต่่างๆ แล้้ว
โรงแรมดุุสิต
ิ ปริ๊๊�นเซสและโรงแรมดุุสิต
ิ ดีีทูู จัังหวััดเชีียงใหม่่ ยัังจััดซื้้�อจััดหา
ผลิิตภััณฑ์์จากคู่่�ค้้าท้้องถิ่่�นมาใช้้ในช่่วงการบริิการเตรีียมเตีียงให้้ผู้้�เข้้าพััก
ในช่่วงหััวค่ำำ�� (Turn Down Service) เพื่่�อให้้ลููกค้้าของเราได้้รัับ
ประสบการณ์์ความทรงจำำ�ที่่�สื่่�อถึึงจัังหวััดเชีียงใหม่่ และลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากการขนส่่งผลิิตภััณฑ์์อีีกด้้วย

โรงแรมดุสต
ิ ปริน
้ เซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ต ฟูโ้ กว๊กประเทศเวียดนาม

หรือโรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ท ฟูโ้ กว๊ก ประเทศเวียดนาม ทีน
่ �ำ วัสดุจากในท้องถิน
่ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เช่น ใบมะพร้าว
และใบกล้วย มาใช้ประดับตกแต่งโต๊ะหรือผนังภายในห้องประชุมและห้องจัดงาน เมือ
่ มีอเี ว้นท์ฉลองเทศกาลพิเศษ
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

การปลูกสวนเกษตรอินทรีย์
จากความใส่ใจในแหล่งทีม
่ าและคุณภาพของวัถด
ุ บ
ิ ทีน
่ �ำ มาใช้ปรุงอาหารในแต่ละจาน บริษท
ั จึงเริม
่ นำ�แนวคิดจาก แปลงผักสูจ่ านข้าว หรือ Farm to
Table มาประยุกต์เข้ากับการดำ�เนินงานในโรงแรม โดยเชฟและพนักงานของเราเริม
่ สำ�รวจความเป็นไปได้ของการทำ�สวนผักอินทรียภ
์ ายในบริเวณ
โรงแรมและรีสอร์ท และวางแผนการปลูกทีส
่ อดคล้องตามฤดูกาลและรายการอาหาร ซึง่ ผลจากการเริม
่ นำ�ร่องในโครงการดังกล่าวนี้ บริษท
ั เชือ
่ มัน
่ ว่า
จะเป็นการช่วยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมระหว่างพนักงาน พร้อมทัง้ ยังสามารถควบคุมรสชาติและคุณภาพของวัตถุดบ
ิ ได้ดย
ี ง่ิ ขึน
้ ทัง้ นี้ เราหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าแขกผูท
้ ม
่ี าใช้บริการจะได้ลม
้ิ รสและชืน
่ ชอบผักสดจากสวนหลังครัวของเรา

ผักสดใหม่สง่ ตรงถึงผูบ
้ ริโภค
ในปีทผ
่ี า่ นมา มีหลายโรงแรมทีเ่ ริม
่ ปลูกผักสวนครัว
ทีป
่ ราศจากสารเคมี อาทิ โรงแรมดุสต
ิ ธานี หัวหิน,
โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ,
โรงแรมดุสต
ิ ธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียป
ิ ต์,
โรงแรมดุสต
ิ ธานี อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์, โรงแรมดุสต
ิ ธานีมก
ั ตัน เซบู ประเทศ
ฟิลป
ิ ปินส์, หรือโรงแรมดุสต
ิ ดีทู ยาร์เก ทิมพู
ประเทศภูฏาน เป็นต้น ซึง่ ผักสดเหล่านัน
้ ถูกนำ�มาใช้
ในห้องอาหารของพนักงาน และ/ หรือห้องอาหาร
ของโรงแรม
โรงแรมดุสต
ิ ธานี หัวหิน ประเทศไทย

การต่อต้านผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายใน
ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท
บริษท
ั ร่วมแสดงเจตนารมณ์ลงนามคำ�ประกาศว่าด้วยการป้องกัน
การลักลอบค้าสัตว์ปา่ ของสภาการเดินทางและการท่องเทีย
่ วโลก
เพือ
่ ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์จากชนิดพันธุท
์ ม
่ี แี นวโน้มใกล้
สูญพันธุ์ (Vulnerable Species) และป้องกันชุมชนและสัตว์ปา่
นอกจากนี้ บริษท
ั ไม่ให้บริการอาหารทีท
่ �ำ จากหูฉลาม และสัตว์ท่ี
ได้มาด้วยวิธก
ี ารทีผ
่ ด
ิ กฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขณะเดียวกัน บริษท
ั ยังส่งเสริมให้โรงแรมและรีสอร์ทหลีกเลีย
่ งการ
บริการอาหารทีท
่ �ำ มาจากสัตว์น�ำ้ ทีอ
่ ยูใ่ นข่ายใกล้สญ
ู พันธุ์ หรือ
ถูกจับมาด้วยวิธท
ี ไ่ี ม่ยง่ั ยืน

โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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รายงานความยัง่ ยืน

การส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองเด็ก
การบัังคัับใช้้แรงงานและค้้าประเวณีี
ในเด็็กเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษัท
ั มิิอาจยอมรัับให้้
เกิิดขึ้้�นได้้ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�โรงแรม
ของเรา ในปีี 2561 บริิษัท
ั ลงนาม
ในหลัักการปฏิิบัติ
ั เิ พื่่�อปกป้้องเด็็กจาก
การถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
ในการเดิินทางและท่่องเที่่�ยว
(The Code of Conduct for
the Protection of Children
from Sexual Exploitation in
Travel and Tourism: The
Code) เพื่่�อแสดงจุุดยืืนของบริิษัท
ั
ที่่�จะป้้องกัันการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศเชิิงพาณิิชย์์จากเด็็กใน
การเดิินทางและท่่องเที่่�ยวทั่่�วโลก
หลัังจากการร่่วมลงนามดัังกล่่าว
บริิษัท
ั เริ่่�มดำำ�เนิินการสร้้างความ
ตระหนัักรู้้�ให้้เกิิดขึ้้�นภายในองค์์กร
ผ่่านการกำำ�หนดนโยบายการปกป้้อง
เด็็กจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศในอุุตสาหกรรมเดิินทางและการ
ท่่องเที่่�ยว และการฝึึกอบรมพนัักงาน
ทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การตอบแทนสังคมด้วยรอยยิ้ม
บริษท
ั ภูมใิ จทีร่ ว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในการส่งมอบทุนสำ�หรับการผ่าตัดรักษาโรคปาก
แหว่งเพดานโหว่และความพิการอืน
่ ๆ ให้แก่เยาวชน โดยบริษท
ั ร่วมมือกับ
มูลนิธส
ิ ร้างรอยยิม
้ แห่งประเทศไทย (Operation Smile Thailand) เป็น
องค์กรระดับโลกทีร่ ะดมพลังผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านการแพทย์และการดูแลเอาใจใส่
เพือ
่ ให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำ�หรับผูท
้ ต
่ี อ
้ งการมากทีส
่ ด
ุ
ในปี 2562 โครงการดุสต
ิ สไมล์ ได้รวบรวมเงินบริจาคจำ�นวน 619,193.41
บาท และทีมปฏิบต
ั ก
ิ าร Operation Smile ได้ด�ำ เนินการช่วยเหลือผูป
้ ว่ ย
แล้วจำ�นวน 758 รายในประเทศไทย
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

สรุปผลการดำ�เนินงาน
ข้อมูลสิง่ แวดล้อม

GRI
ข้อมูล
พลังงาน
302-1 พลังงานที่ใช้ภายในองค์กร

หน่วย
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

27,709,980 27,709,265 26,860,490

กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ต่อหน่วยธุรกิจ

31.93

28.04

26.80

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

19,769.22

19,727.79

19,158.18

305-1

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

557.89

516.96

535.81

305-2

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

19,211.33

19,210.83

18,622.38

305-4

ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยธุรกิจ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหน่วยธุรกิจ

0.023

0.021

0.019

ลูกบาศก์เมตร

521,444

543,297

550,019

ลูกบาศก์เมตรต่อหน่วย
ธุรกิจ

0.60

0.58

0.55

302-3

ค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยธุรกิจ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-

นํ้า
303-5
-

ปริมาณการนํานํ้ามาใช้ทั้งหมด
ปริมาณการนํานํ้ามาใช้ทั้งหมดต่อหน่วย
ธุรกิจ

หมายเหตุ:
1.

ข้อมูลจากโรงแรมดุสต
ิ ธานี พัทยา, โรงแรมดุสต
ิ ธานี หัวหิน, โรงแรมดุสต
ิ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต, โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส ศรีนครินทร์
กรุงเทพมหานคร, โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส เชียงใหม่, โรงแรมดุสต
ิ ดีทู เชียงใหม่
2. ปีฐานคือปี 2561
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รายงานความยัง่ ยืน

ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
GRI
-

ข้อมูล
อัตราการเจ็บป

หน่วย
กรณี

ปี 2561
0

ปี 2562
0

อัตราการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทํางาน

กรณี

20

89

อัตราการบาดเจ็บจากการทํางาน (Total recordable
work-related injury rate: TRIR)

กรณี/ 200,000
ชั่วโมงการทํางาน

0.84

5.30

อัตราวันทํางานที่สูญเสีย (Lost day rate)

วัน/ 200,000
ชั่วโมงการทํางาน

2.95

11.19

วัน / จํานวนวันทํางาน
ของพนักงานทั้งหมด

0.16

0.17

กรณี

0

0

อัตราการขาดงาน (Absentee rate)
อัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทํางาน
หมายเหตุ:
1.

ข้อมูลจากโรงแรมดุสต
ิ สวีท ราชดำ�ริ กรุงเทพมหานคร, โรงแรมดุสต
ิ ธานี พัทยา, โรงแรมดุสต
ิ ธานี หัวหิน, โรงแรมดุสต
ิ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต,
โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร, โรงแรมดุสต
ิ ปริน
๊ เซส เชียงใหม่, โรงแรมดุสต
ิ ดีทู เชียงใหม่
2. การบาดเจ็บจากการทำ�งาน เป็นกรณีทพ
่ี นักงานได้รบ
ั บาดเจ็บจากการทำ�งานและต้องหยุดงานอย่างน้อย 1 วันขึน
้ ไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บ
ในระดับปฐมพยาบาล
3. วันทำ�งานทีส
่ ญ
ู เสีย คือ จำ�นวนวันทีเ่ สียไปเนือ
่ งจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการทำ�งาน โดยจะเริม
่ นับตัง้ แต่หยุดงานในวันถัดไป
4. การขาดงาน คือ จำ�นวนวันทีพ
่ นักงานขาดงานด้วยสาเหตุตา่ งๆ ทัง้ ทีส
่ บ
ื เนือ
่ งจากการทำ�งานและนอกการทำ�งาน แต่ไม่รวมถึงวันหยุดตาม
ประเพณีและการลาตามสิทธิตา่ งๆ
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

แนวทางการจัดทำ�
รายงานฉบับนี้
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โรงแรมดุสต
ิ ธานี มะนิลา ประเทศฟิลป
ิ ปินส์

รายงานความยัง่ ยืน

เกีย
่ วกับรายงานฉบับนี้

บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จำ�กัด (มหาชน) หรือ ดุสต
ิ อินเตอร์เนชัน
่ แนล จัดทำ�รายงานความยัง่ ยืนประจำ�ปี 2561/ 2562 เพือ
่ นำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และธรรมาภิบาล ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยข้อมูลครอบคลุมแนวทางและ
ผลการดำ�เนินงานของบริษท
ั ดังรายชือ
่ ทีป
่ รากฎในตารางด้านล่าง
รายงานฉบับนีส
้ อดคล้องตามมาตราฐานการรายงานด้านความยัง่ ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting
Standards 2016 โดยมีความสมบูรณ์ของเนือ
้ หาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ “In accordance” ระดับครบถ้วนตามตัวชีว้ ด
ั หลัก (Core)
พร้อมทัง้ มีการพิจารณาการดำ�เนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืนของสหประชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs)

รายชื่่�อบริิษััทที่่�อยู่่�ในขอบเขตของรายงาน
แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อความยั่่�งยืืนของบริิษััท ครอบคลุุมธุุรกิิจโรงแรมที่่�บริิษััทเป็็นเจ้้าของและรัับบริิหารโรงแรม รวมถึึงธุุรกิิจการศึึกษา
ดัังรายละเอีียดในตารางด้้านล่่าง

รายชื่อโรงแรม / สถานศึกษา

พลังงาน

นโยบาย

ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
นํ้า
ของเสีย
ทรัพยากร
ความ
บุคคล
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

ประเทศไทย
1. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
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-
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-

-

-





-








-

-

23. โรงแรมดุสิตปริ้นเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ต ฟู
(เวียดนาม)



-

-

-

-

-

24. โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี (เคนย่า)
25. โรงแรมดุสิตดีทู ยาร์เก ทิมพู (ภูฏาน)




-

-

-




-

26. สถาบันศึกษาด้านการจัดการโรงแรม: Dusit
Hospitality Management College (ฟิลิปปินส์)



-

-

-

-

-

2. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
3. โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
4. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
5. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่
6. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
7. โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่
8. โรงแรมดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบี
9. โรงแรมดุสิตสวีท ราชดําริ กรุงเทพมหานคร
10. วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
11. วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี
ต่างประเทศ
12. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา (ฟิลิปปินส์)
13. โรงแรมดุสิตธานี มัคตัน เซบู (ฟิลิปปินส์)
14. โรงแรมดุสิตธานี ลูบิแพลนเทชั่น รีสอร์ท (ฟิลิปปินส์)
15. โรงแรมดุสิตธานี เรซิเดนซ์ ดาเวา(ฟิลิปปินส์)
16. โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา (ฟิลิปปินส์)
17. โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ (มัลดีฟส์)
18. โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
19. โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
20. โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร (อียิปต์)
21. โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท (สหรัฐอเมริกา)
22. โรงแรมดุสิต โดฮา (กาตาร์)

หมายเหตุุ: สามารถศึึกษาแนวทางและผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจได้้ในรายงานประจำำ�ปีี 2562 ของบริิษััท
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

กระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทาอ้อม
บริษัทจึงได้เเบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 6 กลุ่มหลักประกอบด้วย
1. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ และนักลงทุน 2. ลูกค้า 3. พนักงาน 4. คูค
่ า้ 5.หน่วยงานภาครัฐ NGO และองค์การ
ระหว่างประเทศ และ 6. ชุมชนและสังคม
โดยรูปแบบการมีสว่ นร่วมของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียจะแตกต่างกันในแต่ละกลุม
่ เพือ
่ ให้ผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสียเข้าใจ
ถึงประเด็นสำ�คัญต่างๆ ได้อย่างชัดเจน รวมถึงบริษัทจะได้รับข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียมาวิเคราะห์กอ
่ นทีจ่ ะตอบสนองด้วยแนวทางทีส
่ ามารถบริหารจัดการประเด็นที่
มีความสำ�คัญทัง้ ต่อธุรกิจและผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
สำ�หรับรายละเอียดของช่องทางการมีสว่ นร่วม และตัวอย่างประเด็นและการตอบสนองต่อผูม
้ ส
ี ว่ น
ได้เสียแสดงดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ช่องทางการติดต่อสือ
่ สาร

ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง

• การจัดประชุมสามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจำ�ปี
• การจัดประชุม Analyst Meeting
• การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อย
(Opportunity Day)
• การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายไตรมาส
• วารสารของบริษัท Dusit Pulse
• เว็บไซต์ของบริษัท

• การขยายและการเติบโตทางธุรกิจ
• ปัจจัยภายนอกทีก
่ ระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
เช่น ภาพรวมของการท่องเทีย
่ วทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน
้ อย่าง
ต่อเนือ
่ ง การเปลีย
่ นแปลงโครงสร้างของ
จำ�นวนประชากร และการเปลีย
่ นแปลงของ
รูปแบบการเรียนการสอน เป็นต้น
• การบริหารความเสีย
่ งอย่างรัดกุมและ
รอบคอบ

• การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด
่ ี
• การดำ�เนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์การเติบโต
ระยะยาว ปี 2559 – 2568
• การประเมินและบริหารจัดการความเสีย
่ ง
อย่างรอบคอบและรัดกุม

ลูกค้า
ช่องทางการติดต่อสือ
่ สาร

ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง

•
•
•
•
•
•

• การบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
• ความพร้อมและความรวดเร็วต่อ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• การช่วยแก้ บรรเทา และเยียวยาในกรณี
ทีล
่ ก
ู ค้ามีปญ
ั หาเกิดขึน
้
• การรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า

•	ฝึกอบรมพนักงานเพือ
่ รักษามาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการ
• ส่งมอบบริการทีต
่ รงตามความต้องการ
ของลูกค้า
• ดำ�เนินการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ
ของบริการ
• สำ�รวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ลูกค้าและตอบคำ�ถามผ่านช่องทางการติดต่อ
สือ
่ สารต่างๆ เป็นประจำ�
• สือ
่ สารผ่านสือ
่ สังคมออนไลน์ และพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษท
ั อย่างต่อเนือ
่ ง
• ทบทวนโปรแกรมการส่งเสริมการขายและ
ราคาขายอย่างสมา่ํ เสมอ
• พัฒนาและปรับปรุงระบบอยูเ่ สมอเพือ
่
ป้องกันการรัว่ ไหลของข้อมูลของลูกค้า

เว็บไซต์ของบริษท
ั
สือ
่ สังคมออนไลน์
การปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั ลูกค้าขณะให้บริการ
การเข้าพบปะเยี่ยมชม/ ประชุม
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
แบบสอบถามหลังการเข้าใช้บริการ
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รายงานความยัง่ ยืน

พนักงาน
ช่องทางการติดต่อสือ
่ สาร

ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง

• อีเมลล์, การประชุม, CEO Townhall
• เว็บไซต์ของบริษท
ั
• การจัดปฐมนิเทศการฝึกอบรมและ
กิจกรรมต่างๆ
• ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
• การสำ�รวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กรประจำ�ปี
• การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี

•
•
•
•

• กำ�หนดนโยบายและวิธป
ี ฏิบต
ั ขิ องฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและการปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎหมายแรงงาน
• สำ�รวจความพึงพอใจของพนักงานและ
ประเมินผลงานประจำ�ปี เพือ
่ ปรับปรุงและ
ยกระดับความผูกพันในองค์กร
• ส่งเสริมความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
สำ�หรับพนักงาน
• จัดหลักสูตรฝึกอบรมทีส
่ อดคล้องกับ
พนักงานในสายงานและในระดับต่างๆ

ทิศทางธุรกิจ นโยบาย แนวทางปฏิบต
ั ิ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
การเติบโตภายในสายอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

คูค
่ า้
ช่องทางการติดต่อสือ
่ สาร

ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง

•
•
•
•

• ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ คูค
่ า้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
• กระบวนการจัดซือ
้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใส
• การปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขและข้อตกลง
อย่างเคร่งครัด

• มีหลักการคัดเลือกคูค
่ า้ และกระบวนการ
ตรวจสอบทีช่ ด
ั เจน
• ปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด

เว็บไซต์ของบริษท
ั
อีเมลล์
โทรศัพท์
การเข้าพบปะ/ ประชุม/ เยี่ยมพื้นที่

หน่วยงานภาครัฐ NGO และ องค์การระหว่างประเทศ
ช่องทางการติดต่อสือ
่ สาร

ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง

• การเข้าร่วมสัมนา/ ประชุม/ กิจกรรมต่างๆ
• การส่งรายงานหรือข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นแก่ภาครัฐ
• การรับฟังและแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท

• ปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายและกฎระเบียบอย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด
• สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล
• สนับสนุนการทำ�งานเป็นเครือข่าย
• การตอบสนองและบทบาทของบริษท
ั ต่อ
กระแสการเปลีย
่ นแปลงของโลก

• พัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างกันของ
ภาครัฐ และเอกชน
• ให้ความรูใ้ นเรือ
่ งวิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ
แก่หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย
่ วข้อง
• ทำ�งานร่วมกับผูเ้ กีย
่ วข้อง รวมถึงรับฟัง
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน
อิสระจากภายนอก

ชุมชนและสังคม
ช่องทางการติดต่อสือ
่ สาร

ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง

• การมีสว่ นร่วมกับชุมชนผ่านโครงการและ
กิจกรรมเพือ
่ สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
• การลงพื้นที่ของพนักงานจิตอาสา
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

• การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ
่ สังคม
• เผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมทีด
่ งี าม
• เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทีค
่ �ำ นึงถึง
สิง่ แวดล้อม
• การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
มลพิษ
• การอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

• ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิน
่ ในโครงการ
อนุรก
ั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมต่างๆ
• ส่งเสริมการจัดซือ
้ จัดจ้างในท้องถิน
่
• ใช้พลังงานอย่างคุม
้ ค่าและกำ�จัดของเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ
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บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

กระบวนการกำ�หนดเนื้อหา
ในรายงาน

เพือ
่ ให้การบริหารจัดการงานด้านความยัง่ ยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษท
ั จึงได้ทบทวนประเด็นทีม
่ น
ี ย
ั สำ�คัญทีค
่ รอบคลุมโอกาสและความเสีย
่ ง
อันมีนยั สำ�คัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมโดยยึดหลัก 4 ประการ
จากมาตรฐานการรายงานด้านความยัง่ ยืนของ GRI Sustainability
Reporting Standards 2016 ซึง่ ประกอบด้วย บริบทความยัง่ ยืน
(Sustainability Context) ประเด็นทีม
่ น
ี ย
ั สำ�คัญ (Materiality)
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) การมีสว่ นร่วมของผูม
้ ี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) โดยมีกระบวนการ
ประเมินประเด็นความยัง่ ยืนทีม
่ น
ี ย
ั สำ�คัญ ดังนี้

ขั้นตอน

ขั้นตอน

การระบุประเด็นสำ�คัญขององค์กร
และผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย

การประเมินระดับความสำ�คัญ

บริษท
ั พิจารณาประเด็นในแต่ละด้าน
โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์
ธุรกิจ กลยุทธ์ความยัง่ ยืน ความเสีย
่ ง
ขององค์กร การสร้างคุณค่าแก่ผม
ู้ ี
ส่วนได้เสีย ประเด็นทีม
่ น
ี ย
ั สำ�คัญของ
บริษท
ั ในทีผ
่ า่ นมา ประเด็นทีม
่ น
ี ย
ั สำ�คัญ
ของบริษท
ั ในกลุม
่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
และแนวโน้มด้านความยัง่ ยืนของโลก
จากมาตรฐานความยัง่ ยืนระดับสากล
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริษท
ั ได้มก
ี ารทบทวน
ประเด็นของปีทผ
่ี า่ นมาและระบุขอบเขต
ของความสำ�คัญทีม
่ ต
ี อ
่ ผูม
้ ส
ี ว่ นได้
ส่วนเสียในแต่ละประเด็นอีกด้วย

หน่วยงานผูร้ บ
ั ผิดชอบประเมินความ
สำ�คัญของประเด็นต่างๆ โดยพิจารณา
ใน 2 มิติ คือ ความสำ�คัญของประเด็น
ทีม
่ ต
ี อ
่ การดำ�เนินธุรกิจและ
ต่อผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย

1

ขั้นตอน

2

3

การทวนสอบประเด็นสำ�คัญ
รายงานฉบับนี้ได้มีการทบทวนและ
อนุมัติเนื้อหาสำ�คัญโดยคณะกรรมการ
การบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อให้
มั่นใจว่านำ�เสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง โปร่งใสและเชื่อมั่นได้

โดยในปี 2561/ 2562 บริษัทสามารถสรุปประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำ�คัญและประเด็น
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทได้ดังประเด็นต่อไปนี้
• การกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
• การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��
• การบริิหารจััดการขยะอาหาร
• การบริิหารคุุณภาพตามมาตรฐานสากล
• การปกป้้องการรั่่�วไหลของข้้อมููล

• การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
• การพััฒนา ดููแล และรัักษาพนัักงาน
• ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
• การจััดซื้้�อจััดหาอย่่างรัับผิิดชอบ
• การมีีส่ว่ นร่่วมกัับชุุมชนและสัังคม
• การสร้้างสรรค์์ประสบการณ์์ที่่�ดีแี ก่่ลูก
ู ค้้า

ช่องทางการติดต่อ
โทร: +66 (0) 2 200 9999
อีเมล: sustainable@dusit.com

บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
319 อาคารจัตรุ ส
ั จามจุรี ชัน
้ 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
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รายงานความยัง่ ยืน

ตารางแสดงดัชนีช้ ว้ี ด
ั GRI
GRI
D es c ri p ti on
P age / U R L / R em ark s
S tand ard
Or gan izat ion al P r of ile
GRI 102-1
Name of the organization
8, 33
GRI 102-2
Activities, brands, products, and services 8
GRI 102-3
Location of headquarters
Dusit’s headquarter is located in Bangkok,
Thailand
GRI 102-4
Location of operations
8
Annual Report 2019 (Nature of Business
GRI 102-5
Ownership and legal form
session)
GRI 102-6
Markets served
Annual Report 2019 (Nature of Business
session)
GRI 102-7
Scale of the organization
8
GRI 102-8
Information on employees and other
• Total number of employees by
workers
employment contract by gender and by
region will be collected in the next
reporting cycle.
• Total number of employees by employee
type by gender will be collected in the next
reporting cycle.

GRI 102-9
GRI 102-10

Supply chain
Significant changes to the organization
and its supply chain

GRI 102-11
GRI 102-12

Precautionary principle or approach
External initiatives

GRI 102-13

Membership of associations

10 - 11
Dusit Thani Bangkok, a city icon famed for its
striking modernist architecture, is closing its
doors in 5 January 2019.
17
Forest Stewardship Council (p.24), Improving
service quality management (p.25), Reducing
single-use plastic consumption (p.26)
Hotel: Thailand Convention and Exhibition
Bureau (TCEP), Thai Hotel Association, The
Stock Exchange of Thailand (SET), The World
Travel and Tourism Council (WTTC), etc.
Education: https://dtc.ac.th/en/qualityassurance/

S t r at egy
GRI 102-14
Statement from senior decision-maker
E t h ic s an d I n t egr it y
GRI 102-16
Values, principles, standards, and norms
of behavior
Gov er n an c e
GRI 102-18
Governance structure
GRI 102-20 Executive-level responsibility for
economic, environmental, and social
topics
GRI 102-21
Consulting stakeholders on economic,
environmental and social topics
GRI 102-22
Composition of the highest governance
body and its committees
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4 -7
Vision, Mission, Core Value can be found at
Corporate website and Annual Report 2019
Annual Report 2019 (Management Structure)
15

15
Annual Report 2019 (Management Structure)

บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

GRI
S tand ard
GRI 102-23
GRI 102-26

D es c ri p ti on

P age / U R L / R em ark s

Chair of the highest governance body
Role of the highest governance body in
setting purpose, values, and strategy
GRI 102-32 Highest governance body’s roles in
sustainability reporting
S t ak eh older E n gagem en t
GRI 102-40 List of stakeholder groups
GRI 102-41
Collective bargaining agreements
GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement
GRI 102-44 Key topics and concerns raised
R epor t in g P r ac t ic es
GRI 102-45 Entities included in the consolidated
financial statements
GRI 102-46 Defining report content and topic
boundaries
GRI 102-47 List of material topics
GRI 102-48 Restatements of information

Annual Report 2019 (Management Structure)
Annual Report 2019 (Management Structure)

GRI 103-2

Annual Report 2019 (Message from Group
CEO)
Annual Report 2019 (Significant Financial
Information)

36

34 - 35
Not applicable
34 - 35
34 - 35
34 - 35
33
33

36
This report is the first report that align with GRI
Sustainability Reporting Standards 2018. There
is no restatement of information.
GRI 102-49 Changes in reporting
This report is the first report that align with GRI
Sustainability Reporting Standards 2018. There
is no significant changes from previous
reporting periods.
GRI 102-50 Reporting period
33
GRI 102-51
Date of most recent report
33
GRI 102-52
Reporting cycle
33
GRI 102-53 Contact point for questions regarding the 36
report
GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with
33
the GRI Standards
GRI 102-55
GRI content index
37 - 41
GRI 102-56 Report external assurance
There is no external assurance for the 2018/
2019 report.
GR I 20 1: E c on om ic P er f or m an c e
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its Annual Report 2019 (Risk Factors)
boundary
The management approach and its
components
GRI 201-1
Direct economic value generated and
distributed
GR I 20 3: I n dir ec t E c on om ic I m pac t s
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
GRI 203-2
Significant indirect economic impacts

38

27 - 28
27 - 28
27 - 28
27 - 28

รายงานความยัง่ ยืน

GRI
D es c ri p ti on
S tand ard
GR I 20 4 : P r oc u r em en t P r ac t ic es
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
GRI 204-1
Proportion of spending on local suppliers

GR I 20 5 : A n t i- c orrupt ion
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
GRI 205-3
Confirmed incidents of corruption and
actions taken
GR I 30 2: E n ergy
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
GRI 302-1
Energy consumption within the
organization
GRI 302-3
Energy intensity
GRI 302-4
Reduction of energy consumption
GR I 30 3: Wat er
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
GRI 303-5
Total water consumption
GRI 30 5 : E mission s
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
GRI 305-1
Direct (scope 1) GHG emissions
GRI 305-2
Energy indirect (scope 2) GHG emissions
GRI 305-4
GHG emission intensity
GR I 30 7: E n v ir on m en t al C om plian c e
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
GRI 307-1
Non-compliance with environmental
laws and regulations
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P age / U R L / R em ark s

27 - 28
27 - 28
27 - 28
27 - 28,
Percentage of products and services
purchased locally are consolidated and
analysed within organization.
16
16
16
16,
We do not have confirmed incidents of
corruption.
22
22
22 - 23
30
23, 30
23
22
22
22 - 23
30
22
22
22 - 23
30
30
30
16, 22
16, 22
16, 22
There is no significant fines and non-monetary
sanctions for non-compliance with
environmental laws and/ or regulations.

บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)

GRI
D es c ri p ti on
S tand ard
GR I 4 0 1: E m ploy m en t
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its 18 - 19
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
18 - 19
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach 18 - 19

P age / U R L / R em ark s

GRI 401-2

Benefits provided to full-time employees Annual Report 2019 (Human Resources
Management - wage, salary and benefit)
GR I 4 0 3: Oc c u pat ion al Healt h an d S af et y
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its 18 - 20
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
18 - 20
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach 18 - 20
GRI 403-4

Worker participation, consultation, and
communication on occupational health
and safety
GR I 4 0 4 : T r ain in g an d E du c at ion
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
Programs for upgrading employee skills
GRI 404-2
and transition assistance programs
G R I 4 0 6 : Non - Dis c r im in at ion
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
GRI 406-1
Incidents of discrimination and corrective
actions taken
GR I 4 0 8 : C h ild L abor
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
GRI 408-1

Operations and suppliers at significant
risk for incidents of child labor
GR I 4 18 : C u s t om er P r iv ac y
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach
GRI 418-1
Substantiated complaints concerning
breaches of customer privacy and losses
of customer data
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18 - 20

18 - 19
18 - 19
18 - 19
18 - 19

18 - 20
18 - 20
18 - 20
18 - 20

18 - 20, 29
18 - 20, 29
18 - 20, 29
18 - 20, 29

17
17
17
17,
There is no substantiated complaint concerning
breaches of customer privacy and losses of
customer data.

รายงานความยัง่ ยืน

GRI
D es c ri p ti on
S tand ard
GR I 4 19 : S oc ioec on om ic C om plian c e
GRI 103-1
Explanation of the material topic and its 15 - 17
boundary
GRI 103-2
The management approach and its
15 - 17
components
GRI 103-3
Evaluation of the management approach 15 - 17

GRI 419-1

Non-compliance with laws and
regulations in the social and economic
area

P age / U R L / R em ark s

There is no significant fines and non-monetary
sanctions for non-compliance with laws and/or
regulations in the social and economic area.

41

บริษท
ั ดุสต
ิ ธานี จํากัด (มหาชน)
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