ที่ 038/2561
22 ตุลาคม 2561
เรื่อง แจ้ งมติคณะกรรมการบริษัทที่สาํ คัญ และกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1. แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. สารสนเทศรายการได้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ และรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น รายการรั บ โอนกิ จ การทั ง้ หมดของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด โดยชําระค่าตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4)
4. สารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการจําหน่ายเงินลงทุนทั ้งหมดในบริ ษัท
สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่สาํ คัญดังนี ้
1. อนุมัติแต่งตั ้งนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ ษัท (กรรมการอิสระ) แทนนายสมเกียรติ
ตันกิตติวฒ
ั น์ โดยมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็ นต้ นไป
2. อนุมตั ิแต่งตั ้งนายวัลลภ ศรีไพศาล ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั ิแต่งตั ้งนางสาวศัน สนี ย์
พูลสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ โดยนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพี ยง
พอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1.

นายวัลลภ ศรีไพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการตรวจสอบ
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3. รับทราบการไม่แก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 30. ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิ ช ย์ แจ้ ง ว่ า การแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงจํ า นวนและ/หรื อ ชื่ อกรรมการผู้มี อํ า นาจลงนามผูก พันบริ ษัท
สามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงโดยใช้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงไม่จําเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ แต่
อย่างใด
4. อนุมัติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญแตกต่างไปจากที่
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพ ย์ เรื่ อง แผนการขายหุ้นของกิ จการ เนื่องจากมี ก าร
เปลีย่ นแปลงบริษัทเป้าหมายที่จะเข้ าซื ้อกิจการ
เดิม
แผนการขายหุ้นของกิจการ
”ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจลด
สัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 20% - 51% ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของสินทรัพย์ ใหม่ที่จะซื ้อเข้ ามา ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ข้อ สรุ ป
เกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จึงไม่สามารถแจ้ งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ ามาซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจะเป็ นบุคคลที่
กระทําการร่วมกันกับผู้ทําคําเสนอซื ้อ (Concert party)
อย่ า งไรก็ ต ามสัด ส่ว นการถือ หุ้น ของผู้ทํา คํ า เสนอซื อ้ และบุค คลที่ ก ระทํา การร่ ว มกัน จะอยู่ใ นระดับที่ มี อํานาจ
ควบคุมกิจการได้ คือไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ทั ้งนี ้สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทํา
คํ า เสนอซื อ้ และบุค คลที่ ก ระทํ า ร่ ว มกั น ภายหลัง การแลกหุ้น (share swap) อาจมี ผ ลให้ ต้ องทํ า คํ า เสนอซื อ้
หลักทรัพย์อีกครั ้ง ซึง่ ผู้ทําคําเสนอซื ้อและผู้กระทําการร่ วมกันจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป”
แก้ ไขเป็ น
แผนการขายหุ้นของกิจการ
”ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อ ซื ้อสินทรัพย์ ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแ ลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะลด
สัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือประมาณร้ อยละ 29”
5. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากจํานวน 780,163,587 บาท เป็ น 370,163,587 บาท โดยการยกเลิกหุ้น
สามัญที่ ยัง ไม่ ไ ด้ จํ า หน่ า ยจํ า นวน 410,000,000 หุ้น มูลค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท และอนุมัติ ก ารแก้ ไ ขหนัง สือ
บริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบีย นของ
บริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

370,163,587 บาท (สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้ าร้ อย
แปดสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

370,163,587 หุ้น

(สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้ าร้ อย
แปดสิบเจ็ดหุ้น)
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มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

370,163,587 หุ้น

(สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้ าร้ อย
แปดสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

( - หุ้น)”

6. อนุมัติให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริ ษัท แอส
เซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“AFH”) รวมทั ้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะรับโอนมาซึง่ สินทรัพย์ และ
หนี ้สินทั ้งหมดของ AFH รวมถึงสิทธิหน้ าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดย
จะชําระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทั ้งสิ ้น 752,836,413 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ จํานวนไม่
เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกําหนดจาก
ราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท ทั ้งนี ้ AFH จะดําเนินการเลิกบริษัทภายหลังการ
โอนกิจการ เพื่อให้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร และ
ชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ AFH
อีกทั ้ง ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
และนายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเข้ าทํา
รายการ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH ดังกล่าวได้
ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คําขอต่าง ๆ และ/หรื อ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของกรมสรรพากรในการยื่น จดทะเบียนซื ้อและรับ โอนกิ จ การ
ทั ้งหมด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเข้ าลักษณะเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ตาม
นัยแห่งมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริ ษั ท
มหาชนฯ”) และเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน (และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติ ก าร
ของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ อง
การได้ มาหรื อ จําหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ”) มี มูลค่ า รวมสูง สุด เท่ า กับ ร้ อยละ 4,676.32 ซึ่ง เมื่ อ คํ า นวณขนาด
รายการตามเกณฑ์ มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ อ้ างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึง่ เป็ น
มูลค่ารายการสูงสุดตามเกณฑ์ การคํานวณตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เข้ าข่ายเป็ น
รายการประเภทที่ 4 หรือการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้ อม
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นอกจากนั ้น นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ผู้ถือหุ้นของ AFH จะ
ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย การรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH จึงเข้ าข่าย
เป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”)
โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท
ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทํา รายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่ อตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรั พย์ ฯ”) ตามประกาศเรื่องการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และประกาศรายการเกี่ยวโยง และบริษัทฯ
ต้ องขออนุมัติการเข้ าทํารายการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท และการเข้ าทํารายการ
เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่ ม า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการรับโอนกิจการ
ทั ้งหมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด โดยชําระค่าตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ แก่บุค คล
ในวงจํากัด สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
7. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากจํานวน 370,163,587 บาท เป็ นจํานวน 1,123,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแก่บุคคลในวงจํ า กัด เพื่อเป็ นการชําระค่ าตอบแทนในการรับ โอนกิจ การทั ้งหมดของ AFH และอนุมัติแ ก้ ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,123,000,000 บาท (หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านบาท)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1,123,000,000 หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)

1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,123,000,000 หุ้น
- หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)
( - หุ้น)”

8. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แก่ AFH ในราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่ง
ราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเป็ นการชําระ
ค่าตอบแทน ให้ กบั AFH ในการโอนกิจการทั ้งหมด ให้ กบั บริษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด
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ทั ้งนี ้ ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทกํา หนด
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามกรอบดังกล่าวข้ างต้ น และให้ มีอํานาจกระทําการใด ๆ ที่จําเป็ นและ/หรือเกี่ยวเนื่อง
กับการเสนอขายหุ้นให้ แก่ AFH ข้ างต้ นได้ ทกุ ประการ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกําหนด เวลา วัน และเงื่อนไข
และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ นและ/หรื อ เกี่ ย วเนื่ องกับ การเสนอขายหุ้น ดัง กล่า ว ลงนามในสัญญาและ/หรื อ
เอกสาร คําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ น และเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุนดังกล่า ว ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง และการนํ าหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน ของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4) สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
9. อนุมัติให้ บริ ษัท ฯ เข้ าทํารายการจํ า หน่ ายไปซึ่งหุ้น สามัญทัง้ หมดของบริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(“STR” หรื อ “บริ ษั ท ย่ อย”) จํ า นวนทั ง้ สิ น้ 39,998 หุ้ น คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อยละ 100 ให้ แก่ นายเกรี ย งไกร
ศิระวณิชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ คิดเป็ นมูลค่า 129,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไข
ว่าภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์ จะซื ้อหุ้นของ STR ด้ วยราคาที่ดีกว่าหรื อเท่ากับที่
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้นให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
อีกทั ้ง ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ
เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งหุ้น
สามัญทั ้งหมดของ STR ดังกล่าว
การจําหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ ดัง กล่า ว เข้ าลักษณะเป็ นการขายหรื อโอนกิ จการของบริ ษัท ทั ้งหมดหรื อบางส่ว นที่
สํา คัญ ให้ แ ก่ บุค คลอื่ น ตามนัย แห่ ง มาตรา 107 (2) (ก) แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนฯ และเข้ า ข่ า ยเป็ นรายการ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศประกาศเรื่ องการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีมลู ค่ารวมสูงสุดเท่า กับ
ร้ อยละ 399.91 ซึง่ เมื่อคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่าของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ อ้ างอิงจากงบการเงิน
รวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึง่ เป็ นมูลค่ารายการสูงสุดตามเกณฑ์ การคํานวณตามประกาศเรื่องการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4
นอกจากนั ้น การจําหน่ายหุ้นสามัญทั ้งหมดของ STR ครัง้ นี ้ ให้ แก่ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ เป็ นประธาน
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการเกี่ ยว
โยง โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท
ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามประกาศเรื่ องการได้ มา
หรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และประกาศรายการเกี่ยวโยง และบริษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการขายหรื อ โอน
กิจการของบริษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น และการเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงกันจากที่ประชุม ผู้ถือ
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หุ้น ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ ตํ่ า กว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการจําหน่ายเงิน
ลงทุนทั ้งหมดในบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4)
10. อนุมัติให้ แต่ง ตัง้ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
11. อนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ และอนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริษัทฯ
ข้ อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี ้
11.1 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน รับซื ้อ ขาย และแลกเปลีย่ นที่ดิน
2) ประกอบกิจการรับบริหารโครงการ บริหารการขาย อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ทําการ และ
สิง่ ก่อสร้ างอย่างอื่นทุกชนิด
11.2 ยกเลิกวัตถุประสงค์ ดังนี ้
ข้ อ 9. ประกอบกิ จ การขนส่ง และการขนถ่ า ยสิน ค้ า และคนโดยสารทัง้ ทางบก ทางนํ า้ ทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั ้งรับบริ การนําของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการ
จัดระวางการขนส่งทุกชนิด
ข้ อ 10. ประกอบกิจการนําเที่ยว รวมทั ้งธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการนําเที่ยวทุกชนิด
ข้ อ 11. ประกอบกิจการบริ การจัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ์ และเผยแพร่ สถิติ ข้ อมูลในทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั ้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ
ข้ อ 12. ประกอบกิจการบริการทางด้ านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปั ตยกรรม รวมทั ้งกิจการ
โฆษณา
ข้ อ 13. ประกอบธุ รกิ จ บริ ก ารรั บ คํ า้ ประกัน หนี ้สิน ความรั บ ผิ ด และการปฏิ บัติ ต ามสัญญาของบุค คลอื่น
รวมทั ้งรับบริ การคํ ้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ ามาในประเทศหรื อเดินทางออกไปต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง กฎหมายว่าด้ วยภาษี อากร และกฎหมายอื่น
ข้ อ 16. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทําการฝึ กสอน
และอบรมทางด้ านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
ข้ อ 18. ประกอบกิจการให้ บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นนํ ้ายากันสนิมสําหรับยานพาหนะ
ทุกประเภท รวมทั ้งบริการติดตั ้ง ตรวจสอบ และแก้ ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
ข้ อ 19. ประกอบกิจการซักรีดเสื ้อผ้ า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
ข้ อ 20. ประกอบกิจการรับจ้ างถ่ายรูป ล้ าง อัด ขยายรูป รวมทั ้งเอกสาร
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ข้ อ 21. ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
ข้ อ 23. ประกอบกิ จ การ จั ด หา บริ ก าร และรั บ จ้ างผลิ ต สื่ อ โฆษณาด้ านวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ และการ
สือ่ สารมวลชนทุกชนิด และการโฆษณากลางแจ้ งทุกชนิด
12. อนุ มั ติ กํ า หนดการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 ในวั น ที่ 18 ธั น วาคม 2561 เวลา 9:00 น.
ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบการไม่แก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อที่ 30.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการยกเลิกหุ้นที่ยงั ไม่ได้ จําหน่าย และแก้ ไข
หนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่ อ งทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลดทุ น จด
ทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัต ถุป ระสงค์ ของบริ ษั ทฯ และการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนั ง สือ
บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 3. เรื่ อ งวัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลง
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติใ ห้ บ ริ ษัทฯ ดําเนินการในส่วนที่เ ป็ นสาระสําคัญแตกต่า งไปจากที่นายเกรี ย งไกร
ศิระวณิชการ ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมด ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นการ
เข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษั ทฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่ บุค คลในวงจํ า กัด
แก่บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทน ในการโอนกิจการทั ้งหมดของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญทั ้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึง่
เป็ นการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ:

ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 5 ถึง วาระที่ 8 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับการอนุมัติจะถือว่า วาระ
อื่น ๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิกและไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ

13. อนุมัติกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) ใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
หน้ า 7 จาก 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท

หน้ า 8 จาก 8

