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                                                                                                                       วนัที่  8  เมษายน  2564 
 

เร่ือง     แจง้มติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 59 ปี 2564  

เรียน    ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นบริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 59  เมื่อวนัที่  8 เมษายน 2564 

 เวลา 14.00 น. ถึง 15.15 น. ไดม้ีมติดงัน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  คร้ังที่ 58  เมื่อวนัที่  23 กรกฎาคม 2563   

ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 237,598,553 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 ของคณะกรรมการ 

3. อนุมติังบการเงิน  ประจาํปีส้ินสุดวนัที่  31 ธนัวาคม 2563  และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั  เอเชีย

โฮเต็ล  จาํกดั  (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษทัยอ่ย 

ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 237,598,553 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

4. อนุมติังดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2563 และงดจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย 

ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียง ดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 237,598,553 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 
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5.  อนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ รวม 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป 

     ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

     รายช่ือกรรมการที่กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

1)  นายสมบติั  ผูพิ้พฒัน์หิรัญกุล 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 237,597,553 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย - 0.0000 
  

 2)  นางออ้ยทิพย ์เหราบตัย ์

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 235,557,893 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 2,040,660 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
  

 3)  นายพลภทัร์ เตชะหรูวิจิตร 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 236,139,553 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 1,459,000 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

  4)  นางสาวภชัชา  เตชะหรูวิจิตร 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 237,573,953 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 24,600 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

6.  อนุมติัแต่งตั้งกรรมการเพ่ิม 2 ท่าน 

     ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

     รายช่ือกรรมการทีไ่ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพ่ิมเขา้ใหม่  2 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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1) นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร  

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 222,863,553 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 14,735,000 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 
  

   2)  พลเอกชาญชยั  ยศสุนทร 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 237,598,553 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 
  

 ดงันั้น   ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน  13 ท่าน จะประกอบดว้ย   

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

 1.   นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทกัษ ์ ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)  

และ กรรมการตรวจสอบ 

 2.   นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

 3.   นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ                                                

 4.   นายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5.   นายสมบติั ผูพิ้พฒัน์หิรัญกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 

 6.   ดร.โชติมา พวัศิริ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

 7.   นางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 8.   พลเอกชาญชยั ยศสุนทร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 9.  นางพรพรรณ ตนัอริยกุล กรรมการและกรรมการรองผูจ้ดัการ 

10.  นางออ้ยทิพย ์ เหราบตัย ์ กรรมการและกรรมการรองผูจ้ดัการ 

11.  นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร กรรมการ 

12. นายพลภทัร์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ 

13. นางสาวภชัชา เตชะหรูวิจิตร กรรมการ 
 

    7. อนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจาํปี 2564 

        ดว้ยมติคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

              7.1   งดจ่ายเงินบาํเหน็จแก่คณะกรรมการ สาํหรับปี 2564 

              7.2   อนุมติัเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ประจาํปี 2564 ดงัน้ี 
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                        ประธานกรรมการไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงิน 20,000 บาท, รองประธานกรรมการ 15,000 บาท  

                      และกรรมการทา่นละ  10,000  บาท  ต่อการประชุมหน่ึงคร้ัง  ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีที่แลว้               

              7.3  อนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

       7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดรั้บค่าบาํเหน็จต่อปี ซ่ึงงดจ่ายค่าบาํเหน็จในปี 2564                                                                                   

        7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อคร้ัง โดยกาํหนดให้         

               ประธานกรรมการสรรหาฯไดรั้บ 15,000 บาท ต่อคร้ัง และกรรมการสรรหาไดรั้บท่านละ 

                            10,000 บาท ต่อคร้ัง  ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีที่แลว้ 

        ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 237,598,553 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 

8.  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  2564 ดงัน้ี      

                  ช่ือ – สกุล                        เลขที่ใบอนุญาต                             สาํนกังาน 

นายเสถียร  วงศส์นนัท ์    3495                   บจก. เอเอ็นเอส ออดิท   หรือ   

นางสาวพชัรี  ศิริวงษศิ์ลป์                        9037                   บจก. เอเอ็นเอส ออดิท   หรือ 

นางสาวปณิตา  โชติแสงมณีกุล               9575                    บจก. เอเอ็นเอส ออดิท 
 

      กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  2564  ในวงเงิน  1,380,000.00  บาท  

      ดว้ยมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

คะแนนเสียง จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ประชุม 

เห็นดว้ย 237,598,553 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเผยแพร่ให้ผูล้งทุนไดท้ราบโดยทัว่กนั    

             

             

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

                                                               (นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร)                                                                     

                กรรมการผูจ้ดัการ 
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