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                                                                                                                       วนัท่ี  23   เมษายน 2561 
 

เร่ือง     แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 56 ปี 2561  

เรียน    ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 56  เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 

 เวลา 15.05 น. ถึง 18.00 น. ไดมี้มติดงัน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 55  เม่ือวนัท่ี  26 เมษายน 2560   

ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,459,742 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 ของคณะกรรมการ 

3. อนุมติังบการเงิน  ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2560  และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั  เอเชีย

โฮเตล็  จาํกดั  (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษทัยอ่ย 

ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,581,652 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

4. อนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2559 และจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย 

ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,603,155 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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5.  อนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวม 6 ท่าน  

     ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดแ้ก่ 

ท่ีประชุมแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

1)  นายสมบติั  ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,552,724 99.9996 

ไม่เห็นดว้ย 100 0.0003 

งดออกเสียง 50,331 - 

บตัรเสีย - - 
  

 2)  ดร.โชติมา   พวัศิริ 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,585,857 99.9996 

ไม่เห็นดว้ย 100 0.0003 

งดออกเสียง 17,198 - 

บตัรเสีย 0 - 
  

 3)  นางสุวมิล  เตชะหรูวจิิตร 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,040,627 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 562,528 - 

บตัรเสีย 0 - 
 

  ท่ีประชุมแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 4)  นางออ้ยทิพย ์ เหราบตัย ์         

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,398,557 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 204,598 - 

บตัรเสีย 0 - 
  

 5)  นายพลภทัร์  เตชะหรูวจิิตร 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,456,723 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 146,432 - 

บตัรเสีย 0 - 
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 6)  นางสาวภชัชา  เตชะหรูวจิิตร 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,602,623 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 532 - 

บตัรเสีย 0 - 
 

 ดงันั้น   ปัจจุบนัน้ีคณะกรรมการของบริษทัจาํนวน 11 ท่าน จะประกอบดว้ย   

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

 1.   นายปิยะวฒุ เสนาภู่พิทกัษ ์ ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)  

และ กรรมการตรวจสอบ 

 2.   นายอมร เตชะหรูวจิิตร รองประธานกรรมการ 

 3.   นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวจิิตร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ                                                

 4.   นายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5.   นายสมบติั ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 

 6.   ดร.โชติมา พวัศิริ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการ

ตรวจสอบ 

 7.  นางพรพรรณ ตนัอริยกุล กรรมการ 

 8.   นางสุวมิล เตชะหรูวจิิตร กรรมการ 

 9.   นางออ้ยทิพย ์ เหราบตัย ์ กรรมการ 

10. นายพลภทัร์ เตชะหรูวจิิตร กรรมการ 

11. นางสาวภชัชา เตชะหรูวจิิตร กรรมการ 
 

6. อนุมติัผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 ดว้ยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

              6.1   จ่ายเงินบาํเหน็จแก่คณะกรรมการ   จาํนวน 1,050,000 บาท 

              6.2   อนุมติัเบ้ียประชุมใหแ้ก่กรรมการ ประจาํปี 2561 ดงัน้ี 

                        ประธานกรรมการไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงิน  20,000  บาท, รองประธานกรรมการ  15,000 บาท  

                      และกรรมการท่านละ 10,000  บาท  ต่อการประชุมหน่ึงคร้ัง  

              6.3  อนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

       6.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าบาํเหน็จต่อปี วาระดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยกาํหนดใหป้ระธาน

กรรมการตรวจสอบไดรั้บจาํนวน 60,000 บาท ต่อคร้ัง และกรรมการตรวจสอบไดรั้บท่านละ 40,000 บาท ต่อปี                                                                                                                                                                                                                       

 6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บเป็นค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง วาระดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี 
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โดยกาํหนดใหป้ระธานกรรมการสรรหาฯไดรั้บ  15,000 บาท ต่อคร้ัง และกรรมการสรรหาไดรั้บท่านละ 10,000 บาท 

ต่อคร้ัง      

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,604,438 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

 

7.  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  2561  ดงัน้ี      

                  ช่ือ – สกุล                        เลขท่ีใบอนุญาต                             สาํนกังาน 

นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล                         3500                  บจก. เอเอน็เอส ออดิท 

นายเสถียร  วงศส์นนัท ์            3495                   บจก.เอเอ็นเอส ออดิท   หรือ   

นายวชิยั   รุจิตานนท ์                         4054          บจก.เอเอน็เอส ออดิท   หรือ   

นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล                        5946                   บจก.เอเอน็เอส ออดิท 

กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  2561  ในวงเงิน  1,670,000.00  บาท  ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,604,538 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 

8. อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 16, 24, 26 -27 และ 36 ดว้ยมติคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ี   

     มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,604,538 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

9. อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั จากมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดยไม่ทาํให ้

     ทุนจดทะเบียนของบริษทัเปล่ียนแปลงไปแต่อยา่งใด  ดว้ยมติคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วม    

     ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,604,006 99.9979 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 532 0.0020 

บตัรเสีย 0 - 
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10. อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ 

      เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้  ดว้ยมติคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมและมีสิทธิ 

      ออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 25,604,006 99.9979 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 532 0.0020 

บตัรเสีย 0 - 

 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ใหผู้ล้งทุนไดท้ราบโดยทัว่กนั    

             

             

                                                    ลงช่ือ..............................................................            

                                                                (นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวจิิตร)                                                                     

                                กรรมการผูจ้ดัการ 
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