
 

 

 
CSO/EL 009/2018      
 19 เมษายน 2561 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เก่ียวกบัการออกหุ้นกู ้และการเพิ่มวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 25/2561   
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
อา้งถึง     รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขท่ี  CSO/EL 003/2018 ลว. 23 กุมภาพนัธ์ 2561 เร่ือง 
 การจ่ายเงินปันผล ก าหนดวนัประชุมและวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561   
 
 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 25/2561 ซ่ึงจะจดั
ข้ึนในวนัท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เลขท่ี 946 ถนน
พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

              วตัถุประสงค์            เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทั และ/หรือช าระหน้ีบางส่วน
ของบริษทั และตน้ทุนเงินทุนของหุ้นกู้ ต  ่ากว่าการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน
การเงิน ดงันั้นเพื่อให้บริษทัฯ ได้ประโยชน์สูงสุดและเกิดความคล่องตวัในการ
จดัหาเงินทุนตามความจ าเป็นและเหมาะสมในกรณี ท่ีตลาดทุนเอ้ืออ านวย ดัง
รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูทุ้กประเภท รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ หุ้นกูไ้ม่ระบุช่ือ 
ผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือ
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอ่ืน  ๆ 
ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง  

วงเงิน จ านวนเงินตน้ของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ีเสนอขายแต่ละคร้ัง เม่ือค านวณ
รวมกบัหุ้นกูข้องบริษทั (ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใด
ขณะหน่ึงตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าใน
สกุลเงินอ่ืน)  



 

 

ทั้งน้ี วงเงินของหุ้นกูท่ี้ไถ่ถอนแลว้หรือท่ีบริษทัไดท้  าการซ้ือคืน จะน ามานบัเป็น
วงเงินของหุน้กูท่ี้บริษทัสามารถท าการออกและเสนอขายได ้(Revolving Principal 
Basis)  

ในกรณีการออกหุ้นกูเ้พื่อการ Refinancing หุ้นกูเ้ดิม (การออกหุ้นกูใ้หม่เพื่อช าระ 
และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จ านวนเงินตน้ของหุ้นกู้เดิมซ่ึงจะถูกไถ่ถอนในวนั
เดียวกนักบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูใ้หม่เพื่อการ Refinancing หุน้กูเ้ดิมนั้น จะ
ไม่นับเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ารวมของเงินตน้ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิได้ไถ่ถอนในการ
ค านวณวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษทัสามารถท าการออกและเสนอขายได ้  

สกุลเงิน  เสนอขายในสกุลบาทหรือสกุลเงินอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า โดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการอกกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อตัราดอกเบ้ีย  ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง  

อายหุุน้กู ้  ไม่เกิน 7 ปีนบัแต่วนัออกหุน้กู ้

การไถ่ถอนก่อนก าหนด บริษทัอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้
และผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษทัท าการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนั
ครบก าหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้เก่ียวข้อง
การเสนอขาย   

การเสนอขาย บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคร้ังเดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือเป็น
คราว ๆ โดยท าการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ใหแ้ก่ ผูล้งทุน
ทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้
ลงทุนสถาบัน  และ/หรือ บุคคลและผู ้ลงทุนใด  ๆ ภายใต้กฎท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งมีผลใช้บงัคบั
ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ  

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม และ/

หรือ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั (รวมเรียกวา่ “ผู้มีอ ำนำจ”) และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายโดยผูมี้
อ านาจ และ/หรือ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั ใหมี้อ านาจในการก าหนดขอ้ก าหนดและเง่ือนไข รวมถึง
รายละเอียดต่าง ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบั การออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น การก าหนดช่ือเฉพาะของหุ้นกู ้



 

 

จ านวนหน่วยหุน้กูท่ี้ออกและเสนอขายในแต่ละคร้ัง ประเภทหุน้กู ้ หลกัประกนั (ถา้มี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
อายหุุน้กู ้วนัครบก าหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้อตัราดอกเบ้ีย วธีิการ
ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย วธีิการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ และการด าเนินการข้ึนทะเบียนหุน้
กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ/หรือตลาดรองอ่ืน และการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายหุน้กู ้ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้กู ้
ตวัแทนช าระเงิน ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ หรือท่ีปรึกษาอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้
และการเขา้ท า ตกลง แกไ้ข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้และการติดต่อให้
ขอ้มูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และด าเนินการยืน่ ขอ้มูล แบบค าขอ รายงาน หรือเอกสารใด ๆ ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หรือหน่วยงานรายการอ่ืนใด และบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้ อีกทั้งมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผูรั้บมอบอ านาจ ผูรั้บมอบ
อ านาจช่วง ผูแ้ทน หรือตวัแทนของตนเพื่อกระท าการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

 
           2.  มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 25/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมติัการเพิ่มวาระ
การออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 25/2561 ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 23 เมษายน 2561 
เวลา 14.30 น ณ หอ้งดุสิตธานี ฮอลล ์โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และมีสิทธิใน
การรับเงินปันผลในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 24/2560 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการในรอบปี 2560 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2561 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนปี 2561 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 28  
วาระท่ี 9         เร่ืองอ่ืนๆ –  พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู*้ 
 



 

 

หมายเหตุ * การเพิ่มวาระท่ี 9 ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาและอนุมติัของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
25/2561 วา่จะอนุมติัใหเ้พิ่มวาระหรือไม่ ซ่ึงบริษทัจะด าเนินขั้นตอนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 ทั้งน้ี บริษทัขอแจง้ใหท้ราบวา่ ในปี 2550 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2550 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 17 
ธนัวาคม 2550 อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงิน 5,000 ลา้นบาท แต่ยงัมิไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้และ
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 18/2554 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัขยายระยะเวลา
การออกและเสนอขายหุ้นกูอ้อกไปอีก 5 ปี นบัจากวนัท่ี 29 เมษายน 2554 ซ่ึงปัจจุบนัไดห้มดอายุลงไปแลว้ โดย
ไม่ไดมี้การต่ออายุ  ดงันั้น การขออนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี เป็นการขอให้อนุมติัวงเงินหุ้นกูใ้น
จ านวนเท่าเดิม และวตัถุประสงคเ์ช่นเดิม คือ เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทั และ/หรือช าระ
หน้ีบางส่วนของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผู ้
ถือหุ้น เน่ืองจากจะท าให้บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินท่ีถูกลงหรือนอ้ยกวา่การกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้  

 
สาเหตุท่ีน าเสนอมายงัผูถื้อหุ้นในระยะเวลาอนัใกลก้บัวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเห็นวา่ หากผู ้

ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้จะท าให้บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินต ่าลง ไดเ้ร็วข้ึนซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในการอนุมติัการออกหุ้นกูด้งักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการใด ๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ
อนุมติัในเร่ืองดงักล่าวภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป    

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                                                                
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล) 
 เลขานุการบริษทั                                                                                        
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CSO/EL 003/2018     
  

 23 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

เร่ือง การจ่ายเงินปันผล ก าหนดวนัประชุมและวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561   
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 
2561 มีมติส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

1. เห็นชอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 

2. เห็นชอบการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เพือ่จ่ายเงินปันผล   
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจดัสรรก าไรจากก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ปี 2560 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.158 บาท คิดเป็นเงิน 134,300,000 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบส่ีลา้น
สามแสนบาทถว้น) โดยไม่มีการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรร
เงินส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นตามจ านวนท่ีตอ้งส ารองไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
 

บริษัทจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่าย 
เงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
 

อน่ึง การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ก่อน   
 

3. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 25/2561  วาระการประชุม และวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น 
(Record Date) เพือ่สิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล 
คณะกรรมการมีมติก าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 25/2561 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2561 
เวลา 14.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
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2561 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระท่ีจะ
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 และความเห็นกรรมการ ดงัน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่24/2560 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 24/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบความถูกตอ้ง
แลว้ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 รับรอง  

 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบักจิการของบริษัทในรอบปี 2560 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษทัใน
รอบปี 2560 ซ่ึงสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนใน
รอบปี 2560 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ  

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2560 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชี รับอนุญาตของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ  ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เพือ่จ่ายเงินปันผล   
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ป ร ะ จ า ปี  2561  พิ จ า รณ า อ นุ มั ติ ก า ร จัด ส ร ร ก า ไ ร จ า ก ก า ไ ร ส ะ ส ม เ พื่ อ จ่ า ย 
เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.158 บาท คิดเป็น
เงิน 134,300,000 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบส่ีลา้นสามแสนบาทถว้น) โดยไม่มีการจดัสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นตามจ านวนท่ีตอ้งส ารองไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  
 

บริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
 
อน่ึง การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นก่อน   
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วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ  
 ความเห็นคณะกรรมการ  : กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งในปีน้ีมีจ  านวนทั้ งส้ิน  4 ท่าน 

คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาท่ี
คณะกรรมการไดก้ าหนดไวแ้ละจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ และมี
มติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2561 เลือกตั้ งกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน  3 ท่าน ได้แก่ 
ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี  ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนนัทน์  และนาย
ชนินทธ์ โทณวณิก กลบัเขา้ด ารงเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น เพื่อแต่งตั้ง นายธีรพล โชติชนาภิบาล  เป็นกรรมการแทนนายเค็นเน็ธ กอศิริโสภณ 
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ท่ีจะเข้ารับการเลือกตั้ งเพื่อเป็น
กรรมการของบริษทัอีก  

 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนรายคร้ังและรายเดือน 

วงเงินค่าตอบแทนรายคร้ังและรายเดือนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ยและ
อ่ืนๆ ของปี 2561 รวมกนัไม่เกิน 9,000,000 บาท (เกา้ลา้นบาทถว้น) เพิ่มข้ึนจากวงเงินท่ี
ขออนุมติัปี 2560 จ  านวน 2,500,000 บาท (สองลา้นห้าแสนบาทถว้น) หรือร้อยละ 38.46 เม่ือ
เทียบกบัวงเงินท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 อนุมติั เน่ืองจากค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการไม่ไดป้รับเพิ่มข้ึนโดยยงัคงเป็นอตัราเดิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  เช่นเดียวกบั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทนมาตั้ งแต่ปี 2557 
นอกจากน้ี บริษทัมีการขยายกิจการ จึงส ารองไวห้ากมีการจดัประชุมคณะกรรมการเพิ่มมาก
ข้ึน รวมทั้งอาจแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยและกรรมการท่ีปรึกษาคณะท างานเพิ่มข้ึน เพื่อ
พิจารณาโครงการต่างๆ ของบริษทั ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการมีอ านาจปรับเปล่ียน
วงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงิน
รวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เกา้ลา้นบาทถว้น) 

2. ค่าตอบแทนประจ าปี  
ค่าตอบแทนประจ าปีพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและเงินปันผลท่ีจ่าย  
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี
แก่กรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 1,343,000 บาท 



4 
 

(หน่ึงล้านสามแสนส่ีหม่ืนสามพันบาทถ้วน)  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม 

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
คดัเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4098 หรือ 
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือ นางสาว
ปัทมวรรณ วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9832 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ท่ีมีอ านาจตรวจสอบ จดัท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2561 จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,625,000 บาท (หน่ึงล้านหก
แสนสองหม่ืนห้าพนับาทถว้น) ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ  านวน 70,000 บาท (เจด็หม่ืนบาทถว้น)  
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.50 เน่ืองจากการขยายธุรกิจของบริษทั ท าใหข้อบเขตการท างานและความ
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีเพิ่มมากข้ึน 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 28 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 
 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)   
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล) 
 เลขานุการบริษทั 

 


