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                                                                                                           วนัท่ี  14  มีนาคม  2561 
 
  

เร่ือง แจง้มติแต่งตั้งประธานกรรมการ, เพ่ิมกรรมการใหม่ เพ่ือขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ 

           แกไ้ขวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561  (คร้ังท่ี 56)   

เรียน ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 มีมติเป็น 

เอกฉนัท ์ดงัน้ี 
 

1. มีมติแต่งตั้ง นายปิยะวุฒ  เสนาภู่พิทกัษ ์เป็น ประธานกรรมการของบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 

 เป็นตน้ไป 

2. มีมติเสนอกรรมการบริษทัเพ่ิมอีก 3  ท่าน  คือ 

1. นางออ้ยทิพย ์ เหราบตัย ์ 

2. นายพลภทัร์  เตชะหรูวิจิตร 

3. นางสาวภชัชา  เตชะหรูวิจิตร 

และให้นาํท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 56 ปี 2561 พิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. มีมติแกไ้ขระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตาม

วาระ ใหม่ เป็นดงัน้ี 

“วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่”       

โดยมี กรรมการท่ีครบวาระ 3 ท่าน คือ นายสมบติั ผูพิ้พฒัน์หิรัญกุล, ดร.โชติมา พวัศิริ และ นางสุวิมล เตชะหรู-

วิจิตร ให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง และ แต่งตั้งกรรมการเพ่ิมอีก 3 ท่าน คือ นางออ้ยทิพย ์ เหราบตัย ์ 

                    นายพลภทัร์ เตชะหรูวิจิตร และ นางสาวภชัชา  เตชะหรูวิจิตร ซ่ึงตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี 
 

 ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั จะประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

 1.   นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทกัษ ์ ประธานกรรมการ (กรรมการตรวจสอบ) 

 2.   นายอมร เตชะหรูวิจิตร รองประธานกรรมการ 

 3.   นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ                                               

 4.   นายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ ์ กรรมการ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)  

 5.   นายสมบติั ผูพิ้พฒัน์หิรัญกุล กรรมการ (กรรมการตรวจสอบ) * 

 6.   ดร.โชติมา พวัศิริ กรรมการ (กรรมการตรวจสอบ) * 
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ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

 7.   นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร กรรมการ* 

 8.   นางพรพรรณ ตนัอริยกุล กรรมการ       

 9.   นางออ้ยทิพย ์ เหราบตัย ์ กรรมการ   

10.  นายพลภทัร์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ   

11.  นางสาวภชัชา เตชะหรูวิจิตร กรรมการ 

 

4.      อนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 16, 24, 26 และข้อ 27 หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ท่ีจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 

2535 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นปัจจุบนั  จึงมีมติแก้ไขระเบียบวาระประชุม ข้อ 8 เพ่ิมการแก้ไข

ขอ้บงัคบัขอ้ 16, 24, 26 และ ขอ้ 27 ในวาระน้ีอีกดว้ย เป็นดงัน้ี      

   “ วาระท่ี 8         พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี   

                                                 ขอ้  16, 24, 26 และ ขอ้ 27 หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ   และ  

                                                 ขอ้ 36  หมวดท่ี 5 การประชุมผูถื้อหุ้น ” 
                  

5. รับทราบโครงการลงทุนของบริษทั สปาโฮเตล็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย บนเน้ือท่ีดิน 2-2-93.3 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ 94-96

ถนนราชวงศ ์ตาํบลชา้งม่อย อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ การลงทุนน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน คือโครงการโรงแรมและ

พลาซ่า โดยกาํหนดช่ือส่วนท่ีเป็นโรงแรมเรียกว่า “โรงแรมดาร์เลย”์ และส่วนท่ีเป็นพลาซ่าเรียกว่า “ลานสุข

พลาซ่า”  
 

 6.    กาํหนดวาระการประชุม สาํหรับวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 56 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา  

  15.00 น.  ณ ห้องก่ิงเพชร ชั้น 3    โรงแรมเอเชีย  เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  

  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 55  

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 ของคณะกรรมการ 

วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจาก   

   ผูส้อบบญัชีแลว้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 และจดัสรรกาํไร 

   เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเงินบาํเหน็จคณะกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบญัชี 

วาระท่ี 8             พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี   

                           ขอ้ 16, 24, 26 และ ขอ้ 27 หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ  และขอ้ 36 หมวดท่ี 5 การประชุมผูถื้อหุ้น 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั  
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วาระท่ี 10          พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท      

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถา้มี) 
               

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเผยแพร่ให้ผูล้งทุนไดท้ราบโดยทัว่กนัต่อไป 

 
 

                      (ลงช่ือ) 

                         (นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร) 
                                                          กรรมการผูจ้ดัการ 
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