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“ดุสิตธานี” ปรับแผนรบัศึกโควิด-19 เปิดบริการฟู้ดดลิิเวอรี ่

พร้อมสนับสนนุอาหารส่งถึงโรงพยาบาล เพิ่มขวัญและกําลงัใจบุคลากรทางการแพทย์ 

 

กรุงเทพฯ 26 มีนาคม 2563 : กลุ่มดุสิตธานีปรับแผนรับมือไวรัสโควิด-19 ผนึกความร่วมมือโรงแรมดุสิต สวีท ราชดาํริ 

โรงแรมดุสิตปร้ินเซส ศรีนครินทร์ และบ้านดุสิตธานี ให้บริการฟู้ด ดิลิเวอร่ี พร้อมให้บริการตอบรับวิถีชีวิตท่ีต้อง

เปลี่ยนไปของคนกรุงเทพฯ เพียงแค่โทรส่ังอาหารท่ีหมายเลขเดียว 02 200 9009 เผยมีท้ังแบบส่งให้ลูกค้าถึงบ้านในพื้นท่ี

ท่ีกาํหนด หรือลูกค้ามารับกลับเองและได้รับส่วนลด 10% ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าส่งตรงอาหารคุณภาพสนับสนุนการ

ทํางานของบุคลากรทางแพทย์ เพื่อสร้างขวัญและกาํลังใจในภาวะวิกฤติ  

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธาน ี จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในภาวะการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพนัธ์ุใหม่ หรือ “โควิด-19” ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทั้งโลก ทาํให้การดาํเนินชีวิต

เปลี่ยนแปลงไป ต้องเวน้ระยะห่างระหว่างกัน ต้องแยกตวัออกจากแหล่งชุมชน รวมถึงต้องทาํงานท่ีบ้าน (Work From 

Home) เพื่อช่วยกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส ทาํให้กลุ่มดุสิตธานี ซ่ึงดาํเนินธุรกิจด้านบริการ ตดัสินใจ

ปรับเปลี่ยนแผนดาํเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ด้วยการเปิดบริการรับส่งอาหารถึงบ้านหรือฟู้ด ดิลิ

เวอร่ี ในกรุงเทพฯ เป็นการช่ัวคราว เพื่อให้บริการกับผูบ้ริโภคท่ีต้องใช้เวลาส่วนใหญ่พาํนกัในท่ีพกัอาศยั 

“เราได้ผนึกความร่วมมือฝ่ายครัวของเราใน 3 พืน้ท่ีสําคญั ได้แก่ โรงแรมดุสิต สวีท ราชดาํริ กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตปร้ิน

เซส ศรีนครินทร์ และบ้านดุสิตธานี ซ่ึงอยู่ในซอยศาลาแดง เพื่อเปิดให้บริการส่งอาหารให้กับลูกคา้ท่ีโทรศพัท์เขา้มาส่ัง 

โดยใช้หมายเลขโทรศพัท์ 02 200 9009 ท่ีเป็นคอลล์เซ็นเตอร์เพียงหมายเลขเดียว หรือผ่านไลน์ @ : @baandusitthani 

ลูกคา้สามารถเลือกให้เราไปส่งให้ได้ในพื้นท่ีใกล้เคียง หรือถ้าสะดวกมารับกลบัก็สามารถทาํได้ โดยจะได้รับส่วนลด 

10% ซ่ึงเราเปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ทั้งนี้  เพื่อให้ลูกคา้ท่ีช่ืนชอบอาหารแบรนด์ “ดุสิตธานี” รวมถึง

ลูกคา้ทัว่ไปได้รับประทานอาหารคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน “ดุสิตธานี” ในราคาท่ีถูกลง และเพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจว่า แมว้่า

จะอยู่ในภาวะท่ียากลาํบากเพียงใด แต่เราก็ยงัพร้อมให้บริการด้วยหัวใจเสมอ” ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มดุสิตธานี

กล่าว 

นอกจากนี้  กลุม่ดุสิตธานี ยงัเห็นความสําคญัของการให้กาํลงัใจแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยท่ี์ต้องทาํงาน

หนักเพื่อรักษาและดูแลประชาชนจากการแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” ดังนั้น จึงได้ร่วมสนับสนุนอาหารกล่อง เพื่อ

มอบให้บุคลากรทางแพทย ์หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวดัท่ี

เรามีสาขาอยู่ โดยท่ีผ่านมาได้นาํส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และ

โรงพยาบาลบางละมุง เรียบร้อยแล้ว โดยหลงัจากนี้จะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากครัวของโรงแรมต่างๆ ท่ีอยู่
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ภายใต้แบรนด์ในเครือของ  “ดุสิตธานี” และเป็นท่ีน่ายินดีท่ีล่าสุดอาหารสุขภาพแบรนด์ “คาวาอ”ิ (Kauai) ซ่ึงเป็นการ

ผนึกความร่วมมือระหวา่งกลุ่มดุสิตธานีกับ “เรียล ฟู้ดส์” แอฟริกาใต้ ก็พร้อมท่ีจะเขา้ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ด้วย 

พร้อมกันนี้  กลุ่มดุสิตธานี ยงัจะทาํการทยอยมอบหน้ากากอนามยั เพื่อสนับสนุนการทาํงานของบุคลากรทางการแพทย ์

ให้แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลบางละมุง จังหวดั

ชลบุรี โรงพยาบาลชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี โรงพยาบาลวชิระ จังหวดัภูเก็ต และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวดัเชียงใหม่ 

“ต้องยอมรับว่า ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงวิกฤติท่ีเราต้องฟันฝ่าไปด้วยกัน และเป็นช่วงเวลาท่ีทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นภาค

ธุรกิจหรือประชาชนทัว่ไปต้องปรับตวั กลุ่มดุสิตธานีพยายามอย่างย่ิงท่ีใช้จุดแข็งและดึงศกัยภาพท่ีมีของเราทั้งหมด

ออกมาใช้ในสถานการณ์เช่นนี้  ด้วยความมุ่งมัน่วา่ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยุติลงได้โดยเร็ว และเราจะ

กลบัมาสร้างความเขม้แข็งให้ได้โดยเร็วท่ีสุด” นางศุภจีกล่าว 

   

 

-จบ- 
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ข้อมูลเก่ียวกับดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล:  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน)  ก่อตั้งโดยท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เม่ือปี พ.ศ. 2491 ผูก้่อตั้งโรงแรมปร๊ินเซสแห่งแรก

ขึ้นบนถนนเจริญกรุง ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผูนํ้าด้านบริหารโรงแรมและด้านการศึกษา ปจัจุบันดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล บริหารโรงแรมและ       

รีสอร์ทภายใต้แบรนด์ดุสิตธานี ดุสติดีทู ดุสติปร๊ินเซส และดุสติเดวาราณา  ที่เปิดให้บริการในภูมิภาคต่างๆ และยงัมีโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ใน

แผนพฒันาเตรียมเปิดให้บริการเพ่ิมอีกกว่า 50 แห่งทั่วโลก 

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ดําเนินงานขยายธุรกจิให้ครอบคลุมทุกเซก็เม้นท์ในตลาดบริการที่พกัเพ่ือมอบประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างให้กับแขกที่เขา้พกั

และลูกค้า โดยได้ขยายตัวเข้าสูต่ลาดให้เช่าวิลล่าตากอากาศระดับบนผ่านการซื้อกจิการอีลิธ เฮเว่นส ์ (Elite Havens) แบรนด์ผูนํ้าในตลาดให้เช่าวิลล่า

หรูระดับบนของเอเชีย รวมไปถึงการเปิดตัวกลุ่มโรงแรมอาศัย (ASAI Hotels) แบรนด์โรงแรมน้องใหม่สําหรับกลุ่มนักเดินทางที่มีไลฟ์สไตล์แบบมิล

เลนเนียลผูซ้ึ่งชื่นชอบประสบการณก์ารท่องเที่ยวเหมือนเป็นคนท้องถ่ินแท้ๆ ตามหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลก  

นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ยงัดําเนินธุรกจิเทวารัณย์ สปา และการศึกษา โดยได้ก่อตัง้วิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นในปี พ.ศ. 2536 

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ซึ่งมีสาขาอยู่ที่กรุงเทพฯและพทัยา อีกทั้งยงับริหารโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดจ้ัดตั้งบริษัท ดุสติ ฟู้ดส์ เพ่ือเข้าลงทุนในธุรกจิอาหาร โดยที่ผ่านมา ดสุิต ฟู้ดส ์ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เอ็นอาร์ เอ็นอาร์ 

อินสแตนท์ โพรดิวซ์ จํากัด หรือ NRIP ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและส่งออกอาหารสําเร็จรูปพร้อมทาน เคร่ืองปรุงรส ซอส เคร่ืองดื่มและน้ําผลไม้ และบริษัท เอ็บ

เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จํากัด (ECC) ผูนํ้าธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มโรงเรียนนานาชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือสร้างการเติบโตในธุรกจิอาหารและ

ธุรกิจเคเทอร่ิง  

ในปี 2562 ดุสติ อินเตอร์เนชั่นแนล  เร่ิมดําเนินการสร้างโรงแรมดสุิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการดุสติ เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่ง

เป็นโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use real estate development)  อันประกอบไปด้วยอาคารที่พกัอาศัย อาคารสํานักงาน พ้ืนที่

ค้าขาย และโรงแรม ทั้งน้ี โรงแรมดุสติธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่มีกําหนดเปิดให้บริการภายในปี 2566 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.dusit-

international.com  

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  

สุรีรัตน์ สุดไพรักษ์ | รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กร | ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  

โทร +66 (0) 2200 9999 ต่อ 3321 | อีเมล: sureerat.sp@dusit.com  

 

ศิริขวญั ม่ันจิตจันทรา | ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ (ในนามดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล) 

โทร 081 914 7556 | อีเมล์ : sirikwani2c@gmail.com 
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