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“ดุสิตธาน”ี แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล 

กรุงเทพฯ 2 เมษายน 2563 : รายงานขา่วจากบริษทั ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ ได้กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 27/2563 ในวนัจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรี

นครินทร์ฮอลล์ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

กรุงเทพมหานคร เร่ืองการส่ังปิดสถานท่ีเป็นการช่ัวคราว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษทัฯ จึง

ขอแจ้งเลื่อนการประชุมผูถ้ือหุ้นออกไปโดยไม่มีกาํหนด  

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ซ่ึงบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 

320 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 10.3% โดยให้ทาํการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจา่ยเงินปันผลประจาํปี 

เพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผูถ้ือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยจะจ่ายจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท กาํหนด

รายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  2 เมษายน 2563 ซ่ึงยงัคงเป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมี

สิทธิรับเงินปันผลเดิม และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 เมษายน 2563  

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาแล้วว่า ผูถ้ือหุน้ถือเป็นหนึ่งในผูม้ีส่วนได้เสียท่ีสําคญั แม้วา่ในขณะนี้บริษทัฯ 

จะต้องเผชิญกับความยากลาํบากในการดาํเนินธุรกิจ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

แต่การอนุมติัจา่ยเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาบนกรอบความสามารถในการทาํกาํไรในปี 2562 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีต้องเผชิญ

ความท้าทายไม่ต่างกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรอนมุติัการจา่ยปันผลระหว่างกาลให้กับผูถ้ือหุ้นตามสิทธิท่ีควรจะได้ 

-จบ- 

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  
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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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