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CSO/EL 010/2018 

23 เมษายน 2561 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 25/2561 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามท่ีบริษัท ดุสิตธานี  จ  ากัด (มหาชน) ได้จัดให้ มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี  25/2561  
ในวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ท่ีประชุมไดมี้มติดงัน้ี 
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 24/2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 707,994,032  0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

 
2. รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบักจิการในรอบปี 2560 

  
3. อนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 708,598,291 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

 

4. อนุมัติจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
4.1   รับทราบการไม่จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทั  
มีทุนส ารองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
4.2   จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 โดยจัดสรรจากก าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.158 บาท  
คิดเป็นเงิน 134,300,000 บาท  
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ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยก าหนดวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 
เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2561 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 708,603,291 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

 
5. อนุมัติเลอืกตั้งกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไป

อกีวาระหน่ึง  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 
5.1 ศาสตราจารย์พเิศษหิรัญ รดีศรี กรรมการอสิระ  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 708,603,291 1,000 0 0 

ร้อยละ 99.9998 0.0001 - - 

 
5.2 ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. คุณหญงิ สุชาดา กรีะนันทน์ กรรมการอสิระ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 708,604,291 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

 
5.3 นายชนินทธ์ โทณวณกิ   รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 708,604,291 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

 
  5.4 นายธีรพล โชติชนาภิบาล   กรรมการอสิระ  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 708,604,291 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

 
6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ดังนี ้
6.1 ค่าตอบแทนรายคร้ังและรายเดือนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และอ่ืนๆ  
ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจปรับเปล่ียน
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วงเงินค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 
9,000,000 บาท 
6.2 ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 1,343,000 บาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัจดัสรรใหก้รรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 708,604,341  0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

 

7. อนุมัติแต่งตั้ ง นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์  หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก หรือ  
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดค่าสอบบัญชี  รวมเป็นเงิน 
1,625,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 708,604,341 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

  
8. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 708,604,351 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

 

9. พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ  
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีถือหุน้จ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั (หรือจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 33.33 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด หรือไม่น้อยกว่าจ านวน 283,305,000 หุ้น จากหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้ งหมดของบริษัทจ านวน 850,000,000 หุ้น) ได้เห็นชอบเสนอการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา
อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง)
ของหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมดของ
บริษทั 

708,479,710  114,500 10,270 0 

ร้อยละ 83.3505 0.0134 0.0012 0 

9.1 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 708,594,310  1,000 10,170  0 

ร้อยละ 99.9984 0.0001 0.0014 0 
 
 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
   

          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                (นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล) 
                          เลขานุการบริษทั 


