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ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตัง้ดุสิต อินเตอร์เนช่ันแนล 
ได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จสูงสุดด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม 

“SHTM Lifetime Achievement Award” 
 
กรุงเทพฯ 2 กรกฎาคม 2561 - ท่านผู้หญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ผู้กอ่ตัง้และประธานกิตตมิศกัดิ์ของดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล หนึง่
ในผู้ด าเนินธุรกิจโรงแรมและบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของไทย ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรติ SHTM Lifetime 

Achievement Award จาก The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) สถาบนัการศกึษาด้านการทอ่งเทีย่วและโรงแรม 
ซึง่พิธีมอบรางวลัเกียรติคณุจดัขึน้ท่ีโรงแรมไอคอนในฮ่องกง เมือ่ปลายเดือนมิถนุายนที่ผา่นมา โดยมีนายชนินทธ์ โทณวณิก 
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล บตุรชายเป็นผู้แทนขึน้รับรางวลัอนัทรงเกียรติ
นี ้
 
PolyU เป็นสถาบนัการศกึษาด้านการทอ่งเที่ยวและโรงแรมที่ได้รับการจดัอนัดบัให้อยูใ่นระดบั Top 3 ด้านบริหารการจดัการ
ทอ่งเที่ยวและการโรงแรมจากสถาบนัทัว่โลก ติดตอ่กนัเป็นเวลา 2 ปีซ้อนในปี 2560 และ 2561 โดยสถาบนัจดัอนัดบั QS World 
University Rankings ซึง่ SHTM เป็นรางวลัประจ าปีทีจ่ดัตัง้ขึน้โดย PolyU ในปี 2559 เพื่อมอบให้แก่บคุคลท่ีมีความโดดเดน่
ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรมทัง้ในฮ่องกง ระดบัภมูิภาคและทัว่โลก โดยในปีนีไ้ด้จดัให้เป็นปีแหง่ “การเฉลมิ
ฉลองสตรีที่เป็นผู้น า”   
 
นาย ชาน ซชิีง (Mr Chan Tze-ching) ประธานสภา PolyU กลา่ววา่ "ทา่นผู้หญิงชนตัถ์เป็นทัง้ต านานและผู้บกุเบิกอตุสาหกรรม
การทอ่งเที่ยวและการโรงแรมที่ประสบความส าเร็จ และยงัมีบทบาทส าคญัในการยกระดบัธุรกิจการบริการในระดบัภมูิภาคและ
ระดบัโลกอีกด้วย ตลอดหลายปีที่ผา่นมาทา่นผู้หญิงชนตัถ์ ได้อทุิศตนในการท างานเพื่อสงัคม การกศุลและโครงการในพระ
ราชปูถมัภ์มากมาย ทา่นยงัได้เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัสตรีผู้ประกอบวิชาชีพทัว่โลก ถึงการประสบ
ความส าเร็จด้วยการมองการณ์ไกล ความยืนหยดั และให้ใจในการท างานอยา่งเตม็ที่”   
 
ขณะทีน่ายชนินทธ์กลา่ววา่ “ตลอดชีวิตของคณุแม ่ ทา่นได้ท างานอยา่งไมรู้่จกัเหน็ดเหน่ือย และไมเ่ห็นแก่ตวั ทา่นได้ทุม่เท
สง่เสริมและพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยเสมอมา ทา่นรู้สกึดใีจและรู้สกึเป็นเกียรติอยา่งยิ่งที่ได้รับรางวลั
อนัทรงเกียรตินี ้ และนบัตัง้แตเ่ปิดโรงแรมปร๊ินเซสแหง่แรกเมื่อ 70 ปีก่อน แมข่องผมก็มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเอเชียทีจ่ะ
กลายเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ซึง่ทา่นเองรู้สกึยินดีเป็นอยา่งยิ่งที่ SHTM มีทศันคติไปในทศิทางเดยีวกบั
ดสุติธาน ี ที่มุง่มัน่พฒันาความสามารถของบคุลากรรุ่นใหมใ่นอตุสาหกรรมการบริการและการทอ่งเที่ยวในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้” 

-จบ- 
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ภาพประกอบ  
ภาพที่ 1 – ท่านผู้หญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตัง้และประธานกิตตมิศกัดิข์องดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล 

 
 

ภาพที่ 2 – นายชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล ขึน้กลา่ว
ค าขอบคณุแทนคณุแมข่องทา่นในงานประกาศรางวลั ทีฮ่่องกง 

 
 
ประวัติของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย  
ท่านผู้หญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ปัจจบุนัอาย ุ97 ปี ผู้ก่อตัง้ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลขึน้ในปี 2491และเปิดโรงแรมปร๊ินเซสเป็นแห่ง
แรกในปี 2492 ซึง่เป็นโรงแรมใจกลางเมืองแหง่แรกๆทีม่ีสระวา่ยน า้ ลฟิท์ และเคร่ืองปรับอากาศ หลงัจากนัน้ในปี 2513 ทา่น
ผู้หญิงชนตัถ์ ท าการเปิดตวัโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพฯ ที่มีเอกลกัษณ์และความเป็นไทย จนได้รับการยกยอ่งวา่เป็นโรงแรม
ระดบั 5 ดาว อนัหรูหราแหง่แรก และยงัเป็นอาคารท่ีสงูที่สดุในประเทศไทย ณ ขณะนัน้อีกด้วย จากความส าเร็จของโรงแรมดสุติ
ธาน ีกรุงเทพฯ ทา่นผู้หญิงชนตัถ์ ได้ท าการพฒันาธุรกิจด้วยการเปิดตวัโรงแรมระดบั 5 ดาวที่มจีดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่ว
ที่ส าคญัทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ รวมทัง้ยงัได้ก่อตัง้วิทยาลยัดสุติธานี สถาบนัการศกึษาด้านการโรงแรมและบริหาร
การทอ่งเที่ยวในปี 2536 และโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสุติ ซึง่เป็นการร่วมธุรกิจกบัสถาบนั เลอ กอร์
ดอง เบลอของประเทศฝร่ังเศส ในปี 2550 ด้วยความอทุศิตนในการพฒันาการทอ่งเทีย่วและการศกึษาของไทย ทา่น
ผู้หญิงชนตัถ์ยงัได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้ทตุิยจลุจอมเกล้าวเิศษ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิ
พลอดลุยเดชฯ โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็น “ทา่นผู้หญิง” เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2543  
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เกียวกับ School of Hotel and Tourism Management of The Hong Kong Polytechnic University (PolyU). 
PolyU ก่อตัง้ขึน้มาเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว  ปัจจบุนั ถือเเป็นสถาบนัการศกึษาด้านการบริหารจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยวและการ
โรงแรม ทีเ่ปิดสอนตัง้แตร่ะดบั ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก  โดยได้รับการยกยอ่งให้เป็นสถาบนัอนัดบัหนึง่ในการจดัการเรียน
การสอนวิชา การบริหารจดัการธรุกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว จาก Shanghai Ranking’s Global Ranking ในปี 2560 และ
อนัดบัหนึง่ในวิชาการทอ่งเทีย่ว การโรงแรม การพกัผอ่น และการกีฬา จาก CWUR Rankings  ในปี 2560 และได้รับจดัอนัดบั
จาก QS World University Ranking  ให้เป็นมหาวิทยาลยัด้านการทอ่งเที่ยวและการโรงแรมชัน้น าล าดบัสามของโลกในปี  
2560 และ 2561  
 
ข้อมลูเพิ่มเติมกรุณาตดิตอ่  
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