โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ประกาศให้ บริการตลอดปี 2561
เลื่อนกาหนดปิ ดเป็ นต้ นเดือน ม.ค. 2562 – ยา้ ขยายเวลาลงรายละเอียดโครงการ Mixed-Use
กรุงเทพฯ 3 มกราคม 2561 – ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล ประกาศขยายระยะเวลาการเปิ ดให้บริ การของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
ไปตลอดปี 2561 โดยจะให้บริ การวันสุดท้ายในวันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เลื่อนจากกาหนดเดิมวันที่ 16 เมษายน
2561 ระบุเพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถให้เวลากับการลงรายละเอียดของการออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบ
ผสมได้อย่างเต็มที่
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) หรื อ DTC เปิ ดเผยว่ า ตามที่ ดุสิตธานี
อินเตอร์เนชัน่ แนล ได้ประกาศยุติการให้บริ การโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2561 เพื่อพัฒนาพื้นที่ดงั กล่าว
เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม หรื อมิกซ์-ยู (Mixed-Use Development) นั้น หลังจากได้พิจารณาปั จจัยแวดล้อม และ
พิจารณาถึงความสาคัญในการให้เวลากับการลงรายละเอียดทั้งการออกแบบและการพัฒนาโครงการดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ จึง
ตัดสิ นใจเลื่อนการปิ ดให้บริ การโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ออกไปจากกาหนดเดิม เป็ นให้บริ การวันสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 5
มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ดังนั้น ในปี 2561 นี้ โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ จะยังคงเปิ ดให้บริ การอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
สาหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสมโครงการนี้ เป็ นการร่ วมทุนระหว่าง บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
เซ็นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน) มูลค่า 3.67 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็ นการลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดของกลุ่มดุสิตธานี ที่ตอ้ งการจะ
พัฒนาและยกระดับพื้นที่ยา่ นธุรกิจสาคัญใจกลางกรุ งเทพฯ ซึ่งปั จจุบนั เป็ นที่ต้งั ของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ให้กลายเป็ น
โครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบผสมที่ประกอบไปด้วย โรงแรม อาคารที่พกั อาศัย อาคารสานักงาน และห้างสรรพสิ นค้า โดยใน
ส่วนของโรงแรม คือ โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ แห่งใหม่นนั่ เอง
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล วางแผนที่จะสร้างโครงการนี้ ให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้กลายเป็ น
สัญลักษณ์ของกรุ งเทพฯ เหมือนดังเช่นที่โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ เคยสร้างประวัติศาสตร์ไว้เมื่อ 48 ปี ที่แล้ว ด้วยการยกระดับ
โครงสร้างของโครงการให้สามารถอานวยความสะดวกและบรรเทาการจราจรบริ เวณนี้ รวมถึงสร้างโอกาสและความเชื่อมโยง
ทางธุรกิจมาสู่ชุมชน เพื่อให้โครงการนี้ เป็ นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจไทยที่จะเผยแพร่ ชื่อเสี ยงและวัฒนธรรมไทย และยกระดับแบ
รนด์ไทยไปสู่ตลาดโลก
“ตั้งแต่ที่เราประกาศการเรื่ องโครงการนี้ไปเมื่อช่วงต้นปี ที่แล้ว เราก็ได้รับเสี ยงตอบรับและความคิดเห็นที่เป็ นบวกมากมายจาก
ลูกค้า ในขณะเดียวกัน ลูกค้าเองก็แสดงออกถึงความเสี ยดายและยังสอบถามมาว่า เรามีแผนการที่จะนาเอกลักษณ์และความโดด
เด่นของโรงแรมในปั จจุบนั ไปสู่โรงแรมแห่งใหม่ได้อย่างไร จุดนี้เองที่เราทาให้ตดั สิ นใจให้เวลากับการออกแบบโครงการให้
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มากขึ้น เนื่องจากเราต้องทาด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ และพิถีพิถนั ในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้การออกแบบโครงการนี้ตอบ
โจทย์ความต้องการทั้งด้านงานอนุรักษ์และการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาไว้ดว้ ยกัน ไม่วา่ จะเป็ นการทาพื้นที่สีเขียวรอบโครงการ
เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวของสวนลุมพินี การเชื่อมจราจรทุกระนาบไม่วา่ จะเป็ นใต้ดิน บนดิน หรื อลอยฟ้า เข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อ
บรรเทาปั ญหาการจราจรหนาแน่นในย่านนี้” ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี กล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเชื่อด้วยว่า การขยายระยะเวลาออกไปยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าได้มีโอกาสมาสัมผัสกับกิจกรรมสุด
พิเศษมากมายที่โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ได้เตรี ยมไว้ตอ้ นรับลูกค้าและแขกผูเ้ ข้าพักตลอดทั้งปี เพื่อเป็ นการส่งท้ายโรงแรม
ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ก่อนจะเข้าสู่การเตรี ยมความพร้อมสาหรับการสร้างโรงแรมดุสิตธานีโฉมใหม่อีกด้วย

-จบ-
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ภาพประกอบ
ภาพที่ 1 - โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ

ภาพที่ 2 – ห้องมาเจสตี้ สวีท ของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
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ข้ อมูลเกีย่ วกับดุสิต อินเตอร์ เนชั่นแนล
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล หรื อ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย เมื่อปี พ.ศ. 2491 ผูก้ ่อตั้ง
โรงแรมปริ๊ นเซสแห่งแรกขึ้นบนถนนเจริ ญกรุ ง ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล เป็ นผูน้ าด้านบริ หารโรงแรมและด้านการศึกษา ปั จจุบนั
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล บริ หารโรงแรมและรี สอร์ทรวม 4 แบรนด์ คือ ดุสิตธานี ดุสิตดีทู ดุสิตปริ๊ นเซส และดุสิตเดวาราณา โดย
มีโรงแรมที่เปิ ดให้บริ การแล้วทั้งหมด 27 แห่ง และมีโรงแรมที่อยูภ่ ายใต้การพัฒนาเพื่อเตรี ยมจะเปิ ดให้บริ การอีกกว่า 50 แห่งทัว่
โลก อาทิ ออสเตรเลีย ภูฏาน จีน อินโดนีเซีย เคนยา พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ตุรกี โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล ยังดาเนินธุรกิจเทวารัณย์ สปา และการศึกษา โดยได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี
ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริ ญญา ซึ่งมีสาขาอยูท่ ี่กรุ งเทพฯและพัทยา และบริ หารโรงเรี ยนสอน
ประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล มีแผนเปิ ดตัว Dusit Hospitality Management College ที่กรุ งมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งจะเป็ นโมเดล
ใหม่ที่ผสานธุรกิจโรงแรมและการศึกษาไว้ดว้ ยกัน โดยมีแผนเปิ ดให้บริ การในปี 2561
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ
เจตนา เกรี ยงศักดิ์โอภาส | ผูอ้ านวยการฝ่ ายการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ | ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล
โทร +66 (0)2200 9999 ต่อ 3325 | อีเมล: jetana.ks@dusit.com
สุรีรัตน์ สุดไพรักษ์ | รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ | ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล
โทร +66 (0) 2200 9999 ต่อ 3321 | อีเมล: sureerat.sp@dusit.com
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