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ดุสิตธานี ตดิอันดับ ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 
สะท้อนความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจที่ยั่ งยืน-พร้อมเดนิหน้าสร้างโอกาสเพิ่มความแข็งแกร่ง 

 
กรุงเทพฯ 9 กรกฎาคม 2561 : ดสิุตธานี ไดร้บัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนชัน้น าทีมี่การด าเนินงานโดดเด่นดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สงัคมและธรรมาภิบาล (ESG) ประจ าปี 2561 จากสถาบนัไทยพฒัน์ต่อเนือ่งเป็นปีที ่4 จากจ านวนบริษัทจดทะเบียน
ทัง้ส้ิน 683 แห่ง ขณะทีผู่บ้ริหารระบ ุ“ดสิุตธานี” พร้อมสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใตห้ลกั       ธรรมาภิบาล โดย
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 สามารถเดินหนา้ไดต้ามแผนทีว่างไว ้ทัง้การลงทนุในธุรกิจอาหารและการเปิดตวัโรงแรมใหม่ภายใตแ้บ
รนด์ “อาศยั”  

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) หรือ DTC เปิดเผยวา่ เป็นท่ีนา่ยินดี
เป็นอยา่งยิง่ที่ “ดสุติธานี” ได้รับคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีมกีารด าเนินงาน
โดดเดน่ด้านสิง่แวดล้อม สงัคมและธรรมาภิบาล (ESG) ประจ าปี 2561 จากสถาบนัไทยพฒัน์ ซึง่ได้ด าเนินการประเมินบริษัทจด
ทะเบียนจากการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศจ านวน 683 แหง่ และบริษัทฯ มีความภาคภมูใิจเป็นอยา่งมากเนื่องจากในปีนี ้ดสุติธานี
ได้รับการคดัเลอืกให้ติดอนัดบั ESG 100 ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 4 หรือนบัตัง้แตปี่ 2558 ซึง่เป็นปีแรกทีส่ถาบนัไทยพฒัน์ด าเนินการจนถงึ
ปัจจบุนั 

ทัง้นี ้ การเก็บข้อมลูของสถาบนัไทยพฒัน์ จะอ้างองิจากเอกสารรายงานท่ีบริษัทจดทะเบยีนเผยแพร่ไว้ตอ่สาธารณะในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปีหรือแบบ 56-1 รวมทัง้ในรายงานประจ าปี รายงานแหง่ความยัง่ยืน ตลอดจนข้อมลูผลการด าเนินงานที่
เก่ียวเนื่องกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัท จากแหลง่ข้อมลู 6 แหลง่ รวมจ านวนกวา่ 12,648 จดุข้อมลู ก่อนจะท าการคดัเลอืก
บริษัทท่ีโดดเดน่จ านวน 100 บริษัทแยกตามหมวดอตุสาหกรรม โดย บมจ.ดสุติธานี ได้รับคดัเลอืกในหมวตอตุสาหกรรมบริการ 

“การได้รับคดัเลอืกให้ติดอนัดบั ESG 100 สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่มัน่ของดสุติธานี ที่ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบท่ีเราวางไว้ 3 
แนวทาง นัน่คือ การสร้างความสมดลุให้กบัธุรกิจ การกระจายความเสีย่ง และการสร้างเปา้หมายในการเติบโต ภายใต้หลกัธรรมาภิ
บาล เพื่อจะสร้างโอกาสในการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งและยัง่ยืน ซึง่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 ที่ผา่นมา เราสามารถเดินตาม
แผนการขยายการลงทนุได้ตามเปา้หมาย ไมว่า่จะเป็นการขยายไปสูธุ่รกิจอาหารด้วยการจดัตัง้บริษัท ดสุติ ฟูด้ส์ จ ากดั เพื่อลงทนุ
ในบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั (NRIP) รวมทัง้การเปิดตวัแบรนด์โรงแรมใหม ่“อาศยั” หรือ ASAI เพื่อตอบโจทย์การ
ขยายตวัของนกัทอ่งเที่ยวกลุม่มลิเลนเนียล (Millennials) ซึง่เป็นคนรุ่นใหมท่ี่รักการเดินทางทอ่งเที่ยว ขณะที่คร่ึงหลงัของปีนี ้จาก
ทิศทางการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในสว่นของการทอ่งเที่ยวและบริการ ท าให้เช่ือวา่ ดสุติธานีจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆ  เพิม่
มากขึน้” นางศุภจกีล่าว 
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ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบนัไทยพฒัน์:  

ไทยพฒัน์เร่ิมจดัอนัดบัธุรกิจด้านการพฒันาความยัง่ยืนครัง้แรกในประเทศไทยในปี 2558 เพื่อรองรับความต้องการนกัลงทนุท่ีให้
น า้หนกัการลงทนุในบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) หนว่ยงาน ESG Rating ของสถาบนั
ไทยพฒัน์ เป็นผู้ ริเร่ิมพฒันาข้อมลูด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ ผา่นการประเมินข้อมลูด้านความยัง่ยนืของหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนไว้
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์ที่จะสนบัสนนุการเปิดเผยข้อมลูด้านความยัง่ยืนของบริษัทจดทะเบียน และ
การลงทนุอยา่งมีความรับผิดชอบ 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับดุสติ อนิเตอร์เนชั่นแนล: 
ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล หรือ บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน)  กอ่ตัง้โดยทา่นผู้หญิงชนตัถ์ ปิยะอยุ เมื่อปี พ.ศ. 2491 ผู้ก่อตัง้โรงแรม
ปร๊ินเซสแหง่แรกขึน้บนถนนเจริญกรุง ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้น าด้านบริหารโรงแรมและด้านการศกึษา ปัจจบุนัดสุติ อินเตอร์
เนชัน่แนล  บริหารโรงแรมและรีสอร์ท รวม 4 แบรนด์  คือ ดสุติธานี ดสุติดีท ูดสุติปร๊ินเซส และดสุติเดวาราณา โดยมีโรงแรมที่เปิด
ให้บริการแล้วทัง้หมด 28 แหง่ และมีโรงแรมที่อยูใ่นแผนการพฒันาเพื่อเตรียมเปิดให้บริการเพิม่อีกกวา่ 50 แหง่ทัว่โลก อาท ิ
ออสเตรเลยี ภฏูาน จีน อินโดนีเซยี เคนยา พมา่ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ตรุกี โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 

นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล ยงัด าเนินธุรกิจเทวารัณย์ สปา และการศกึษา โดยได้ก่อตัง้วิทยาลยัดสุติธานี
ขึน้ในปี พ.ศ. 2536 สถาบนัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและปริญญา ซึง่มีสาขาอยูท่ี่กรุงเทพฯและพทัยา อีกทัง้ยงับริหารโรงเรียน
สอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสุติ อีกด้วย  

ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล มีแผนเปิดตวั Dusit Hospitality Management College ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ ซึง่จะเป็นโมเดล
ใหมท่ี่ผสานธุรกิจโรงแรมและการศกึษาไว้ด้วยกนั โดยมีแผนเปิดให้บริการในปี 2561 ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dusit.com  

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตดิต่อ  
เจตนา เกรียงศกัดิ์โอภาส | ผู้อ านวยการฝ่ายการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ | ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล 
โทร +66 (0) 2200 9999 ตอ่ 3325 | อีเมล: jetana.ks@dusit.com    
 
สรีุรัตน์ สดุไพรักษ์ | รองผู้อ านวยการฝ่ายการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ | ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล  
โทร +66 (0) 2200 9999 ตอ่ 3321 | อีเมล: sureerat.sp@dusit.com  
 
 
 


