ที่ 043/2561
18 ธันวาคม 2561
เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชัน้ G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ พิจารณาและอนุมตั ิในแต่ละวาระ
สรุปได้ ดงั นี ้
วาระที่ 1 รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้ อยละ

339,563,177

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

31

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,563,208

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบการไม่แก้ ไขข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อที่ 30. ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 มีมติอนุมตั ิ
แก้ ไขข้ อบังคับ ดังกล่าว
จากเดิม
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริ ษัท
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ทั ้งนี ้ คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
ได้ ”
เป็ น
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริ ษัท
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการและ/หรื อชื่อกรรมการผู้มี
อานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้ ”
เนื ่อ งจากกรมพัฒ นาธุร กิจ การค้ า กระทรวงพาณิช ย์ แจ้ ง ว่า การแก้ ไ ขเปลี ่ย นแปลงจ านวนและ/หรื อ
ชื่อ กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูก พัน บริ ษัท นั ้น สามารถแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงโดยใช้ ม ติที่ป ระชุม คณะกรรมการ
บริ ษัท จึงไม่จาเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
วาระที่ 3 อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 780,163,587 บาท เป็ น 370,163,587 บาท โดย
การยกเลิกหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายทังหมด
้
410,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และแก้ ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

370,163,587

บาท

(สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพัน
ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

370,163,587

หุ้น

(สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพัน
ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1

บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้น

(สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพัน

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

370,163,587

ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

2

( - หุ้น)”

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้ อยละ

339,563,208

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,563,208

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 อนุมตั ิแก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3.
เรื่ องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี ้
วาระที่ 4.1 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน รับซื ้อ ขาย และแลกเปลี่ยนที่ดิน
2) ประกอบกิจการรับบริ หารโครงการ บริ หารการขาย อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ทาการ และ
สิ่งก่อสร้ างอย่างอื่นทุกชนิด
วาระที่ 4.2 ยกเลิกวัตถุประสงค์ ดังนี ้
ข้ อ 9.

ประกอบกิ จ การขนส่งและการขนถ่ ายสิ นค้ า และคนโดยสารทัง้ ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทังรั้ บบริ การนาของออกจากท่าเรื อตามพิธีศลุ กากรและการ
จัดระวางการขนส่งทุกชนิด

ข้ อ 10. ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับการนาเที่ยวทุกชนิด
ข้ อ 11. ประกอบกิจการบริ การจัดเก็บ รวบรวม จัดทา จัดพิมพ์ และเผยแพร่ สถิติ ข้ อมูลในทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทังวิ
้ เคราะห์และประเมินผลในการดาเนินธุรกิจ
ข้ อ 12. ประกอบกิจการบริ การทางด้ านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปั ตยกรรม รวมทังกิ
้ จการ
โฆษณา
ข้ อ 13. ประกอบธุ รกิ จบริ การรั บคา้ ประกันหนี ส้ ิน ความรั บผิด และการปฏิ บัติตามสัญญาของบุคคลอื่น
รวมทังรั
้ บบริ การค ้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ ามาในประเทศหรื อเดินทางออกไปต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง กฎหมายว่าด้ วยภาษี อากร และกฎหมายอื่น
ข้ อ 16. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทาการฝึ กสอน
และอบรมทางด้ านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
3

ข้ อ 18. ประกอบกิจการให้ บริการซ่อมแซม บารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน ้ายากันสนิมสาหรับยานพาหนะ
ทุกประเภท รวมทังบริ
้ การติดตัง้ ตรวจสอบ และแก้ ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
ข้ อ 19. ประกอบกิจการซักรี ดเสื ้อผ้ า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
ข้ อ 20. ประกอบกิจการรับจ้ างถ่ายรูป ล้ าง อัด ขยายรูป รวมทังเอกสาร
้
ข้ อ 21. ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
ข้ อ 23. ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร จั ด ห า บ ริ ก า ร แ ล ะ รั บ จ้ า ง ผ ลิ ต สื่ อ โ ฆ ษ ณ า ด้ า น วิ ท ยุ แ ล ะ โท ร ทั ศ น์
และการสื่อสารมวลชนทุกชนิด และการโฆษณากลางแจ้ งทุกชนิด
ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้ อยละ

339,563,208

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,563,208

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญแตกต่างไปจากที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ระบุ
ไว้ ในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ เรื่ อง แผนการขายหุ้นของกิจการ ดังนี ้
เดิม
แผนการขายหุ้นของกิจการ
”ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ ร้ อยละ 20 - 51 ขึน้ อยู่กับขนาดของสินทรัพย์ใหม่ที่จะซื ้อเข้ ามา ซึ่งปั จจุบนั ยัง
ไม่ได้ ข้อสรุ ปเกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จึงไม่สามารถแจ้ งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ ามาซื ้อหุ้นเพิ่ม
ทุนจะเป็ นบุคคลที่กระทาการร่วมกันกับผู้ทาคาเสนอซื ้อ (Concert party) อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อ และบุคคลที่กระทาการร่วมกัน จะอยูใ่ นระดับที่มีอานาจควบคุมกิจการได้ คือไม่ต่ากว่าร้ อยละ
75 ของสิทธิ ออกเสียงของกิจการ ทัง้ นีส้ ดั ส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทาคาเสนอซือ้ และบุคคลที่กระทา
ร่วมกันภายหลังการแลกหุ้น (share swap) อาจมีผลให้ ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์อีกครัง้ ซึง่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ
และผู้กระทาการร่วมกันจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป”
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แก้ ไขเป็ น
แผนการขายหุ้นของกิจการ
”ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะลด
สัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือประมาณร้ อยละ 29”
ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้ อยละ

14,498,058

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

14,498,058

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ทังนี
้ ้
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียและไม่มีสิทธิ ออกเสียงในวาระนี ้ ได้ แก่ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 87.82
วาระที่ 6 อนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
ของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จากัด ซึง่ เป็ นการเข้ าทารายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
อนุมัติให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer - EBT) ของ AFH
รวมทังการลงนามในสั
้
ญญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี ้สินทังหมดของ
้
AFH รวมถึง
สิทธิหน้ าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรื อพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชาระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่า
ทังสิ
้ ้น 752,836,413 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคา
เสนอขายที่ไม่ต่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกาหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึ กษา
การเงิน และไม่ต่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท ทังนี
้ ้ AFH จะดาเนินการเลิกบริษัทภายหลังการโอนกิจการ เพื่อให้ การรับโอน
กิจการทังหมดเป็
้
นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร และชาระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของ AFH
อีกทัง้ อนุมตั ิมอบอานาจให้ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ และนายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ เป็ นผู้มีอานาจในการ
ดาเนินการ กาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเข้ าทารายการ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้ าทา
รายการซือ้ และรั บโอนกิ จการทัง้ หมดของ AFH ดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคา หรื อข้ อความในเอกสาร
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รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คาขอต่าง ๆ และ/หรื อดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
กรมสรรพากรในการยื่นจดทะเบียนซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้ อยละ

339,649,476

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

31

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,649,507

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
วาระที่ 7 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯจากจานวน 370,163,587 บาท เป็ นจานวน 1,123,000,000
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจากัด เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนในการรั บโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ AFH และอนุมัติ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

1,123,000,000

บาท

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สิบสามล้ านบาท)

แบ่งออกเป็ น

1,123,000,000

หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สิบสามล้ านหุ้น)

บาท

(หนึง่ บาท)

1,123,000,000

หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สิบสามล้ านหุ้น)

-

หุ้น

( - หุ้น)”

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
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ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้ อยละ

339,649,507

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,649,507

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
วาระที่ 8 อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แก่บริ ษัท แอสเซท
ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทน ในการโอนกิจการทัง้ หมดของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์
โฮลดิ ้ง จากัด ดังนี ้
อนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แก่ AFH ในราคาเสนอขายไม่ต่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่ง
ราคาตลาดจะถูกกาหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึ กษาการเงิน และไม่ต่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเป็ นการชาระ
ค่าตอบแทน ให้ กบั AFH ในการโอนกิจการทังหมด
้
ให้ กบั บริษัทฯ แทนการชาระด้ วยเงินสด โดยเมื่อ AFH เลิกกิจการ
และชาระบัญชี หุ้นของบริษัทฯ จะถูกจัดสรรไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH ต่อไป
อีกทัง้ อนุมตั ิมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามกรอบดังกล่าวข้ างต้ น
และให้ มีอานาจกระทาการใด ๆ ที่จาเป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นให้ แก่ AFH ข้ างต้ นได้ ทกุ ประการ ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนด เวลา วัน และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการ
เสนอขายหุ้นดังกล่าว ลงนามในสัญญา และ/หรื อ เอกสาร คาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ น และเกี่ยวข้ อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่ นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
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ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้ อยละ

339,649,507

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,649,507

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 9 อนุมตั ิการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“STR”) ซึ่งเป็ น
การเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
อนุมตั ิจาหน่ายหุ้นสามัญทังหมดของ
้
STR จานวนทังสิ
้ ้น 39,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ให้ แก่ นาย
เกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ คิดเป็ นมูลค่า 129,000,000 บาท โดยมี
เงื่อนไขว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบคุ คลอื่นใดที่ประสงค์จะซื ้อหุ้นของ STR ด้ วยราคาที่ดีกว่าหรื อเท่ากับ
ที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะขายหุ้นให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
อีกทัง้ อนุมตั ิมอบอานาจให้ นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการ กาหนด เงื่อนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญทังหมดของ
้
STR ดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้ อยละ

14,584,426

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

31

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

14,584,457

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ทังนี
้ ้
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียและไม่มีสิทธิ ออกเสียงในวาระนี ้ ได้ แก่ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 87.82
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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