SET เลขที่ 19/2561
20 มีนาคม 2561
เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึง่ ได้ พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องสาคัญดังนี ้
1.

อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล

2.

อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
จานวน 2 ท่าน แทน กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ ดังนี ้คือ

3.

2.1

นายวัลลภ ศรี ไพศาล เข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการ แทน พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

2.2

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการ แทน นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่กรรมการของ
บริ ษัทสาหรับปี 2561 เป็ นดังนี ้คือ
3.1

3.2

3.3

ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
15,000
10,000

บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

เบี ้ยประชุมคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
- อนุกรรมการ
7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้ วน)

โดยกรรมการที่ได้ รับเงินเดือนประจาในฐานะผู้บริ หาร จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ

1

4.

อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังนางสาวสมจิ
้
นตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
และ/หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิ ตร ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 8125 แห่งบริ ษัท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบ
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
บริ ษัท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด จัดหาผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตอื่นของสานักงานทา
หน้ า ที่ ต รวจสอบบัญ ชี แ ละแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท แทนผู้สอบบัญ ชี ดังกล่าวได้ และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 สาหรับบริ ษัท เป็ นจานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ วน)

5.

อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
5.1

แก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 16
จากเดิม
“ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่
ผู้ใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุค คลที่ ได้ รับ คะแนนเสีย งสูงสุด ตามลาดับ ลงมาเป็ น ผู้ได้ รับ เลือกตัง้ เป็ น กรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด”
Draft

เป็ น
“ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้
้
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละ
คนหรื อคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละ
ครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนเสียงที่มีตามข้ อ (1) ทังหมดจะแบ่
้
งคะแนนเสียงแก่
คนใดมากน้ อยเพี ยงใดไม่ได้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการ
เลือกตังกรรมการ
้
เพื่อให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึง่ แห่ง พรบ. บริ ษัทมหาชนฯ
ได้
(3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ผ้ เู ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด”
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5.2

แก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 30
จากเดิม
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัทได้ ”
เป็ น
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการและ/หรื อชื่อ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้ ”

5.3

แก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 31
จากเดิม
“ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4)
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีบริ ษัท
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น นอกจากวรรคหนึ่ ง ให้ เรี ย กว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ โดย
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มี ห้ ุน นับ รวมกัน ได้ ไม่ น้ อ ยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้
ทังหมด
้
หรื อผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ
(1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1)
เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว”
Draft

เป็ น
“ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4)
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นการประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ได้ สุด แต่ จ ะ
เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทัง้ หมด จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่ สิบห้ า (45) วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้น
ทังหลาย
้
ซึ่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุม
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เองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ ถือว่า
เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่
เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครั ง้
ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้ มีการประชุม
ในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท”
6.

อนุมตั ิกาหนดวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ใน
วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสาทร 2 ชัน้ 4 โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
วาระที่ 9
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (หากมี)
Draft

7.

อนุมัติกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิ ทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (Record
Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2561
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทราบโดยทัว่ กัน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริ ษัท

Draft
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