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                                                                                                                       วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง     แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 58 ปี 2563  

เรียน    ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 58  เม่ือวนัท่ี  23 กรกฎาคม 2563 

 เวลา 14.00 น. ถึง 15.45 น. ไดมี้มติดงัน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 57  เม่ือวนัท่ี  10 เมษายน 2562   

ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 236,249,434 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 ของคณะกรรมการ 

3. อนุมติังบการเงิน  ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562  และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั  เอเชีย

โฮเตล็  จาํกดั  (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษทัยอ่ย 

ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 236,321,903 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

4. อนุมติังดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2562 และจดัสรรเงินสาํรองตาม

กฎหมาย 

ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 236,321,903 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
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5.  อนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ รวม 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป 

     ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

     รายช่ือกรรมการท่ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

1)  นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ ์

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 236,320,903 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย - 0.0000 
  

 2)  ดร.โชติมา  พวัศิริ 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 236,320,903 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
  

 3)  นางพรพรรณ ตนัอริยกุล 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 236,321,903 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

  4)  นางสุวมิล  เตชะหรูวจิิตร 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 236,321,903 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

 

 ดงันั้น   ปัจจุบนัน้ีคณะกรรมการของบริษทัจาํนวน 11 ท่าน จะประกอบดว้ย   

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

 1.   นายปิยะวฒุ เสนาภู่พิทกัษ ์ ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)  

และ กรรมการตรวจสอบ 

 2.   นายอมร เตชะหรูวจิิตร รองประธานกรรมการ 

 3.   นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวจิิตร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ                                                
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 4.   นายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5.   นายสมบติั ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 

 6.   ดร.โชติมา พวัศิริ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

 7.  นางพรพรรณ ตนัอริยกุล กรรมการ 

 8.   นางสุวมิล เตชะหรูวจิิตร กรรมการ 

 9.   นางออ้ยทิพย ์ เหราบตัย ์ กรรมการ 

10. นายพลภทัร์ เตชะหรูวจิิตร กรรมการ 

11. นางสาวภชัชา เตชะหรูวจิิตร กรรมการ 
 

6. อนุมติัผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 ดว้ยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

              6.1   งดจ่ายเงินบาํเหน็จแก่คณะกรรมการ สาํหรับปี 2563 

              6.2   อนุมติัเบ้ียประชุมใหแ้ก่กรรมการ ประจาํปี 2563 ดงัน้ี 

                        ประธานกรรมการไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงิน 20,000 บาท, รองประธานกรรมการ 15,000 บาท  

                      และกรรมการท่านละ 10,000  บาท  ต่อการประชุมหน่ึงคร้ัง 

                     โดยงดจ่ายค่าเบ้ียประชุมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563-ธนัวาคม 2563  

              6.3  อนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

       6.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดรั้บค่าบาํเหน็จต่อปี ซ่ึงงดจ่ายค่าบาํเหน็จในปี 2563                                                                                   

        6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บเป็นค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง โดยกาํหนดให ้        

               ประธานกรรมการสรรหาฯไดรั้บ 15,000 บาท ต่อคร้ัง และกรรมการสรรหาไดรั้บท่านละ 

               10,000 บาท ต่อคร้ัง 

               โดยงดจ่ายค่าเบ้ียประชุมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563-ธนัวาคม 2563      

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 236,321,903 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 

7.  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  2563 ดงัน้ี      

                  ช่ือ – สกุล                        เลขท่ีใบอนุญาต                             สาํนกังาน 

นายเสถียร  วงศส์นนัท ์            3495                   บจก. เอเอน็เอส ออดิท   หรือ   

นางสาวพชัรี  ศิริวงษศิ์ลป์                       9037                   บจก. เอเอน็เอส ออดิท   หรือ 

นางสาวปณิตา  โชติแสงมณีกุล              9575                   บจก. เอเอน็เอส ออดิท 
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กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  2563  ในวงเงิน  1,755,000.00  บาท  ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 236,321,903 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ใหผู้ล้งทุนไดท้ราบโดยทัว่กนั    

             

             

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

                                                               (นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวจิิตร)                                                                     

                กรรมการผูจ้ดัการ 
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