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‘ดุสิตธานี’ ขยายสู่ตลาดลักซูร่ีวิลล่า 
ลงทุนกิจการแบรนด์ ‘อีลิธ เฮเวนส์’ ผู้น าในธุรกิจบริหารและให้เช่าวิลล่าหรูในเอเชีย 

 
กรุงเทพฯ 10 กันยายน 2561 : ดสุติธานีเดินหน้าขยายการลงทนุตามแผนยทุธศาสตร์ ประกาศเข้าลงทนุด้วยการซือ้หุ้น
ทัง้หมดในบริษัท LVM Holdings Pte Ltd.  ซึง่เป็นเจ้าของแบรนด์ในกลุม่ “อีลธิ เฮเวนส์” (Elite Havens) ซึง่เป็นผู้น าในธุรกิจ
ตลาดให้เชา่วิลลา่ระดบับนในเอเชีย เพื่อรุกเข้าสูธุ่รกิจการบริหารจดัการและให้เชา่วิลลา่ระดบัหรูแบบครบวงจร ครอบคลมุ
ประเทศตา่งๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทัง้อินโดนีเซีย ศรีลงักา มลัดีฟส ์และประเทศไทย  

ทัง้นี ้ กลุม่แบรนด์ “อีลธิ เฮเวนส์” (Elite Havens)  เป็นเจ้าของธุรกิจบริหารจดัการและให้เช่าวิลลา่หรูรายใหญ่ที่สดุในเอเชีย 
จดัตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2541 เพื่อประกอบธุรกิจท าการตลาด ด าเนินการจอง รวมถึงรับดแูลบริหารจดัการและให้เชา่วิลลา่หรู
พร้อมพนกังานคณุภาพแบบครบวงจรภายใต้แบรนด์ “อีลธิ เฮเวนส์” โดยปัจจบุนัมเีครือขา่ยวลิลา่ที่อยูใ่นความดแูลจ านวน
มากกวา่ 200 แหง่ในประเทศตา่งๆ ในภมูิภาค ทัง้อินโดนีเซยี ศรีลงักา มลัดีฟส์ และประเทศไทย 

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) หรือ DTC เปิดเผยว่า การเข้า
ลงทุนในแบรนด์ “อีลธิ เฮเวนส์” เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การเตบิโตอย่างยั่งยนืของบริษัท ใน 3 ด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย การสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ การกระจายความเสี่ยง และการสร้างเป้าหมายในการเติบโต         
“การลงทนุครัง้นี ้เป็นการเดินตามยทุธศาสตร์การสร้างการเติบโต ด้วยการเพิม่จ านวนห้องพกั และการขยายธุรกิจให้ครอบคลมุ
ทกุกลุม่ธุรกิจการให้บริการท่ีพกัและทกุประสบการณ์ของนกัเดินทาง โดยเรามองวา่ ตลาดในสว่นนีม้ีโอกาสเติบโตในอนาคต
ตามไลฟ์สไตล์ของกลุม่ลกูค้าระดบับนท่ีมองหาวิลลา่ขนาดใหญ่ที่หรูหรา สะดวกสบาย และมีความเป็นสว่นตวั ที่มาพร้อมกบั
การบริการชัน้เลศิประจ าในแตล่ะวิลลา่ ไมว่า่จะเป็นพนกังานต้อนรับ พอ่ครัว แมบ้่านท่ีให้บริการตามต้องการของลกูค้าทีเ่ข้าพกั
ตลอด 24 ชัว่โมง” 

“ในชว่งที่ผา่นมา ดสุติธานีได้เร่ิมทดลองขยายสูต่ลาด “เศรษฐกิจแบง่ปัน” หรือ sharing-economy ผา่นการลงทนุในบริษัท เฟฟ
เสตย์ (favstay) เมื่อปีที่ผา่นมา และเร่ิมขยายฐานไปจบักลุม่ลกูค้ามิลเลนเนียลผา่นแบรนด์ “อาศยั” (ASAI) ที่เป็นโรงแรมแบบ
ไลฟ์ไสตล์บทูิค และในครัง้นีเ้ราขยบัเข้าสูธุ่รกิจบริหารและให้เชา่วิลลา่หรู เพราะเราเช่ือมัน่วา่ด้วยประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญเราตลอดระยะเวลากวา่ 70 ปีในการบริหารธุรกิจโรงแรม บริการและการทอ่งเที่ยวระดบัห้าดาวที่มอียูท่ัว่โลกจะ
สามารถช่วยสนบัสนนุการขยายแบรนด์ของอีลธิ เฮเวนส์ ให้เติบโตครอบคลมุแหลง่ทอ่งเที่ยวส าคญัทัว่เอเชียและภมูิภาคอื่นๆ ที่
ส าคญั” 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตธานี กล่าวด้วยว่า แม้วา่ การบริหารและให้เชา่วิลลา่หรูครบวงจร จะเป็นธุรกิจใหมท่ีม่ี
ความท้าทาย แตก่ลุม่ดสุติธานีก็มัน่ใจในประสบการณ์ที่แข็งแกร่งของ อีลธิ เฮเวนส์ ในการเป็นผู้น าในธุรกิจนีม้าตลอด
ระยะเวลา 20 ปี   ดงันัน้ การรุกเข้าสูธุ่รกิจใหมใ่นครัง้นีจ้ึงนบัเป็นการตอ่ยอดการด าเนินธุรกิจจากฐานเดิมที่บริษัทฯ มี
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ความคุ้นเคยไปสูก่ารสร้างประสบการณ์ใหม ่ และยงัเป็นการตอกย า้ให้เห็นถึงการเดินตามแผนยทุธศาสตร์ ด้วยการแสวงหา
โอกาสในการลงทนุเพื่อสร้างสมดลุและกระจายความเสีย่งให้กบัธุรกิจ และสร้างความเติบโตอยา่งแข็งแกร่งให้กบักลุม่ดสุติธานี
ในอนาคตอีกด้วย 

ด้าน นายจอน สโตนแฮม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีลิธ เฮเวนส์ กลา่วเพิม่เตมิวา่ เราสามารถเติบโตจากธุรกิจขนาดเลก็
ขึน้มาเป็นธุรกิจระดบักลาง ด้วยความแตกตา่งของคณุภาพและความใสใ่จของพนกังานเราที่เหนอืกวา่ผู้ให้บริการรายอื่น และ
หลงัจากทีด่สุติธานเีข้ามาร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการเดินหน้าไปกบัเรา ท าให้มัน่ใจวา่ หลงัจากนี ้ แบรนด์ “อีลธิ เฮเวนส์” จะ
สามารถเติบโตขึน้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้อยา่งแข็งแกร่ง เพราะเราทัง้คูต่า่งมีประสบการณ์และมปีรัชญาในการให้บริการทีเ่น้น
ในเร่ืองของคณุภาพของการบริการและความใสใ่จของพนกังานเป็นส าคญัเช่นเดยีวกนั 

-จบ- 

 

ภาพประกอบ  

ภาพที่ 1 – นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) ร่วมลงนามในสญัญากบันาย
จอน สโตนแฮม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่อีลธิ เฮเวนส์ (Elite Havens) ภายหลงัจากกลุม่ดสุติธานีบรรลขุ้อตกลงในเข้า
ลงทนุซือ้หุ้นทัง้หมดของ LVM Holdings Pte Ltd. ซึง่เป็น Ultimate Holding Company ของกลุม่แบรนด์ “อีลธิ เฮเวนส์” (Elite 
Havens)  เจ้าของธุรกิจบริหารจดัการและให้เชา่วิลลา่หรูรายใหญ่ที่สดุในเอเชีย โดยมีนางสาวละเอียด โควาวิสารัช ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทนุ กลุม่ดสุติธานี และนายริยาส มรูานี ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการลงทนุ กลุม่อีลธิ เฮเวนส์ ร่วมเป็นสกัขี
พยาน 
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ภาพที่ 2 – วิลลา่ ทิโวล ิ– แอปโซลทู บีชฟร้อนท์ 

 

 

 

ภาพที่ 3 – เพลดิเพลนิกบัการพกัผอ่นในวนัหยดุกบัครอบครัวที่ วิลลา่ นภาลยั สริุน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับดุสติ อนิเตอร์เนชั่นแนล: 

ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล หรือ บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน)  ก่อตัง้โดยทา่นผู้หญิงชนตัถ์ ปิยะอยุ เมื่อปี พ.ศ.2491 ผู้ก่อตัง้
โรงแรมปร๊ินเซสแหง่แรกขึน้บนถนนเจริญกรุง ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้น าด้านบริหารโรงแรมและด้านการศกึษา ปัจจบุนั 
ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล  บริหารโรงแรมและรีสอร์ท รวม 4 แบรนด์  คือ ดสุติธานี ดสุติดีท ูดสุติปร๊ินเซส และดสุติเดวาราณา โดย
มีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วทัง้หมด 26 แหง่ และมีโรงแรมที่อยูใ่นแผนการพฒันาเพื่อเตรียมเปิดให้บริการเพิ่มอกีกวา่ 50 แหง่
ทัว่โลก อาทิ ออสเตรเลยี ภฏูาน จีน อินโดนีเซีย เคนยา พมา่ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ตรุกี โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 
นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล ยงัด าเนินธุรกิจเทวารัณย์ สปา และการศกึษา โดยได้ก่อตัง้วิทยาลยัดสุติ
ธานีขึน้ในปี พ.ศ.2536 สถาบนัการศกึษาระดบัอาชีวศึกษาและปริญญา ซึง่มีสาขาอยูท่ีก่รุงเทพฯและพทัยา อีกทัง้ยงับริหาร
โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสุติ อีกด้วย  

ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล มีแผนเปิดตวั Dusit Hospitality Management College ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ ซึง่จะเป็น
โมเดลใหมท่ี่ผสานธุรกิจโรงแรมและการศกึษาไว้ด้วยกนั โดยมแีผนเปิดให้บริการในปี 2561 ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
www.dusit.com  

ข้อมูลเกี่ยวกับ อีลิธ เฮเวนส์:  

แบรนด์ Elite Havens ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ 2541 ปัจจบุนั นบัเป็นผู้น าในกลุม่ธุรกิจที่ให้บริการบริหารจดัการและให้เชา่วิลลา่หรู 
หร้อมพนกังานส าหรับลกูค้าระดบับนรายใหญ่ที่สดุในเอเชีย  โดยมีจ านวนวิลลา่ที่อยูใ่นความดแูลมากที่สดุจ านวนกวา่ 200 
แหง่ ในเมือง บาหล ี ลอมบอก ภเูก็ต เกาะสมยุ ศรีลงักา และมลัดีฟส์  โดยวิลลา่แตล่ะหลงัจะมพีนกังานท่ีคอยดแูลให้บริการ
ตลอด 24 ชม และทกุวิลลา่จะต้องผา่นกระบวนการคดักรองอยา่งพิถีพิถนั ซึง่อีลธิ เฮเวนส์ จะรับหน้าที่ดแูลด้านลอจิสติกส์และ
การตลาดให้กบัเจ้าของวิลลา่ตา่งๆ เพื่อให้วิลลา่ที่อยูใ่นความดแูลอยูบ่นมาตรฐานของการให้บริการคณุภาพระดบัห้าดาว 
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าระดบัไฮเอนด์ที่ต้องการบริการชัน้เลศิที่มากบัวิลลา่ที่มีความหรูหรา โออ่า่ สะดวกสบาย และ
มีความเป็นสว่นตวัสงู  สนใจข้อมลูเพิ่มเติม สามารถดรูายละเอียดได้ที่ www.elitehavens.com 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตดิต่อ  
รวิษฎา องัคีรส | รองประธานฝ่ายการสือ่สารองค์กร | ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล 
โทร +66 (0) 2200 9999 ตอ่ 3320 | อีเมล: ravisada.ak@dusit.com    

สรีุรัตน์ สดุไพรักษ์ | รองผู้อ านวยการฝ่ายการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ | ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล  
โทร +66 (0) 2200 9999 ตอ่ 3321 | อีเมล: sureerat.sp@dusit.com  

ฐิตารีย์ ภมูิพฒัน์อคัร (หญิง) | Public Relations Manager | ไอทซูี คอมมิวนเิคชัน่ส์ (ในนามดสุติ อนิเตอร์เนชัน่แนล)  
โทร 097 107 2552 | อีเมล:  titaree.phu@hotmail.com  

http://www.elitehavens.com/

