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 วนัท่ี  12  มิถนุายน 2563 

เร่ือง แจ้งกําหนดการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 กําหนดระเบียบวาระประชมุและงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 

              ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม ่2019 (COVID-19) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ด้วยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 กําหนดจดั

ประชุมผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 58 ประจําปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องก่ิงเพชร โรงแรมเอเชีย เลขท่ี 

296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร    เน่ืองด้วยสถานการณ์ผอ่นปรนมาตรการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส

โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ( COVID-19 )  ซึ่งบริษัทสามารถจดัประชุมผู้ ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการท่ีภาครัฐ

กําหนดอยา่งเคร่งครัด  ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์กําหนดวนัประชมุใหญ่ วาระการประชมุ กําหนดวนัรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้า

ประชมุ มีวาระท่ีสาํคญัดงันี ้

 

1.  อนุมตัิให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท  คิดเป็นเงิน  16.00 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเงินปันผลร้อยละ 

89.63 ของกําไรสทุธิหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย ดงันัน้ คณะกรรมการจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสําหรับการ

จ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562  

2.   อนมุตัิให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบวาระกลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่ ได้แก่  

1.  นายปิยะวฒุ  เสนาภูพิ่ทกัษ์                 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2.  นางโชติมา  พวัศิริ       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

3.  นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ         กรรมการบริหาร 

4.  นางสวุิมล  เตชะหรูวจิิตร           กรรมการ 

           3.   อนมุตัิให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจา่ยเงินบําเหน็จของปี 2563 และเบีย้ประชมุกรรมการ สาํหรับเดือนมิถนุายน 

2563 ถึงธนัวาคม 2563 ดงันี ้

      3.1 เงินบําเหน็จกรรมการ 11 ทา่น งดจ่ายเงินบําเหน็จของปี 2563 

3.2  เบีย้ประชมุกรรมการ (จา่ยเฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชมุ)  

 ได้แก่  ประธานกรรมการ         ครัง้ละ   20,000 บาท     เทา่กบัปีก่อน 

               รองประธานกรรมการ    ครัง้ละ  15,000 บาท   เทา่กบัปีก่อน 

           และ กรรมการ    ครัง้ละ  10,000 บาท เทา่กบัปีก่อน 

           ทัง้นี ้งดจ่ายเบีย้ประชมุกรรมการ สาํหรับเดือนมิถนุายน 2563 ถึงธนัวาคม 2563 
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4.  อนมุตัิให้เสนอท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี สาํหรับปี 2563 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จํากดั  มีรายช่ือ  ดงันี ้

      นายเสถียร วงศ์สนนัท์                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3495  หรือ 

      นางสาวพชัรี ศิริวงษ์ศิลป์           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9037  หรือ 

      นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9575 

                 และ  กําหนดคา่สอบบญัชี   ในวงเงินไมเ่กิน 1,755,000 บาท 
  

5.  กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 58 ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องก่ิงเพชร ชัน้ 3 

     โรงแรมเอเชีย  เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 57  

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562 ของคณะกรรมการ 

วาระท่ี 3     พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก   

   ผู้สอบบญัชีแล้ว 

วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงาน                  

                          ประจําปี 2562 และจดัสรรกําไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตังิดเงินบําเหน็จคณะกรรมการและเบีย้ประชมุกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2563 และกําหนดคา่สอบบญัชี 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี) 
 

 6.  กําหนดวนัรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมสีทิธิในการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 58  ในวนัท่ี  29 มิถนุายน 2563   

  

                 บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการระบาดดงักล่าวในการประชุมผู้ ถือหุ้นในปีนี ้จึงขอความ

ร่วมมือและซกัซ้อมความเข้าใจมายงัผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  เช่น  เดินทางไปยงั / มาจากประเทศกลุม่เสี่ยงตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกําหนด  หรือติดต่อ

ใกล้ชิดกบับคุคลท่ีมีประวตัิเดินทางไปยงั / มาจากประเทศกลุม่เสีย่ง เป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 14  วนัก่อนวนัประชมุ หรือผู้มีไข้ 

หรืออาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตาม

คําแนะนําของกรมควบคมุโรค โดย งดการเข้าร่วมประชุม ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ 

1.2. เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออดัของผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุซึง่ยงั

มิอาจคาดเดาได้และเพ่ือสขุอนามยัของตวัท่านเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม

เสี่ยงให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตาม   

 วิธีการซึง่แสดงในขัน้ตอนการเข้าประชมุ ของหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยจดัสง่มาท่ี 

  บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน)  

  เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 



3 
 

1.3   ในกรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะ ส่งคาํถามล่วงหน้า  สามารถกระทําได้ผา่นช่องทางนี ้ 

 

  1)  สง่มาท่ีบริษัทพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 และ 1.2 

  2)  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์: sudarat@asiahotel.co.th 

  3)  FAX ท่ีหมายเลข 02-2152645 

 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นยงัประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือและขอทําความเข้าใจมายงัผู้

ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

 2.1    การเข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชมุ ทกุทา่นจะต้องผา่นการคดักรอง หากผู้ ถือหุ้นไมผ่า่นการคดักรองอาจถกู  

  ปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชมุ เช่น กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีไข้วดัอณุหภมูไิด้ตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป และ/หรือมีอาการท่ี 

  อาจสงสยัวา่จะเป็นไวรัส COVID-19 ซึง่จดุคดักรองม ี 3 จดุ ดงันี ้

1) จดุคดักรองบริเวณทางเข้าโรงแรม  ซึง่มี  3 จดุคือ ทางเข้าโรงแรม ชัน้ 1, ชัน้ 3 อาคารจอดรถ และทางเช่ือม BTS 

2) จดุคดักรองบริเวณหน้าห้องประชมุ  1 จดุ ก่อนการลงทะเบียน 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นถกูปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจัดประชุม ผู้ ถือหุ้นยงัคงสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

2.2 บริษัทเตรียมการในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออดัของผู้ ถือหุ้นใน 

  พืน้ท่ีการจดัประชมุ ดงันี ้

1) เปิดรับการลงทะเบียนกําหนดเวลา 12.30 น. 

2) การตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเว้นระยะหา่ง  1  เมตร 

3) ผงัท่ีนัง่ในห้องประชมุให้มีระยะหา่งประมาณ 1 เมตรตอ่ 1 ท่ีนัง่ ซึง่จะทําให้จํานวนท่ีนัง่ในห้องประชมุมีจํานวนจํากดัโดย

สามารถรองรับผู้ ถือหุ้นได้ประมาณ 30-50 ท่ีนัง่  

4) ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีเข้าประชมุ 

5) บริษัทงดเสริฟ ชา และกาแฟ แต่จัดอาหารว่างเป็นชุด BOX SET พร้อมนํา้ดื่มขวดแทน และขอความร่วมมือไม่

รับประทานอาหารในบริเวณการจดัประชมุทัง้หมด 

  

  ในกรณีท่ีมีผู้ เข้าประชมุจํานวนมาก อาจทําให้เกิดความลา่ช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัท 

จึงขออภยัในความไมส่ะดวก ณ โอกาสนี ้ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัินีอ้ยา่งเคร่งครัด 

 

        ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

 

               (นายสรุพงษ์  เตชะหรูวิจิตร) 

          กรรมการผู้จดัการ 

mailto:sudarat@asiahotel.co.th

