ที่ 044/2561
18 ธันวาคม 2561
เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่สาคัญ
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
13/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่สาคัญดังนี ้
1. ด้ วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมตั ิเข้ าทารายการซื ้อและ
รับโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer - EBT) ของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จากัด (“AFH”)
รวมทังการลงนามในสั
้
ญญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี ้สินทังหมดของ
้
AFH
รวมถึงสิทธิหน้ าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรื อพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชาระค่าตอบแทน
เป็ นมู ล ค่ า ทั ง้ สิ น้ 752,836,413 บาท ด้ วยหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ จ านวนไม่ เ กิ น
752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่ งราคาตลาดจะถูกกาหนด
จากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท ด้ วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
กาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แก่ AFH เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนให้ กบั AFH
ในการโอนกิจการทังหมดของ
้
AFH ให้ กบั บริษัทฯ แทนการชาระด้ วยเงินสด นัน้
บริษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด (ที่ปรึกษาการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ) เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ โดยเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึง่ ต่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท และจะเสนอขายหุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 752,836,413 หุ้ น ให้ แก่ AFH โดยก าหนดวั น จองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น
ในวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2561
2. อนุมัติแต่งตัง้ นายศุภโชค ปั ญจทรั พย์ เพื่อมาดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยให้ มีผลวันที่
18 ธันวาคม 2561
3. อนุมตั ิแต่งตังนางสาวชมพู
้
นทุ สุวรรณ เพื่อมาดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายงานบัญชี
และการเงิน โดยให้ มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2561
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4. อนุมัติ เปลี่ยนแปลงเลขานุการบริ ษั ท จากเดิม นางสาวพัฒน์ ส รณ์ วิสุทธิ พงษ์ เปลี่ยนเป็ น นายอภิ วัช ร์
เสถียรธนรัตน์ โดยนางสาวพัฒน์สรณ์ วิสทุ ธิพงษ์ ยังคงดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ มีผล วันที่ 1 มกราคม 2562
5. อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงที่ทาการสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
ที่ตงั ้ เดิมของบริษัทฯ

ที่ตงั ้ แห่ งใหม่ ของบริษัทฯ

ที่อยู่

ที่อยู่

เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส

แขวงยานนาวา

คอมเพล็กซ์ ชันที
้ ่ 19 ยูนิต 1901

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

10120

เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900

โทรศัพท์

02-286-2946

โทรศัพท์ 02-026-3512

โทรสาร

02-286-2947

โทรสาร

02-026-3513

โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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