ที่ 020/2562
30 เมษายน 2562
เรื่อง แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ พิจารณาและอนุมตั ิในแต่ละวาระ
สรุปได้ ดงั นี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,056,436,112

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,056,436,112

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็ นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน
วาระที่ 3 อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,056,436,008

100.00

-

0.00

104

0.00

ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
1

มติ
รวม

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,056,436,112

100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั ้งกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 5.1 อนุมตั แิ ต่งตั ้ง นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิ จิ ต รสุว รรณ กลับ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ด้ ว ย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
วาระที่ 5.2 อนุมัติ แ ต่ ง ตัง้ นายยงเกี ย รติ ศิ ริวัจ นางกูร กลับ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ด้ ว ย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

เห็นด้ วย
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มติ
รวม

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ทั ้งนี ้ เกิดความผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยจํานวนกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ 2
ท่าน ไม่ใช่ 3 ท่าน คือ นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ และนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
วาระที่ 6 อนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 ดังนี ้คือ
ค่ าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)

- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท

15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)

- กรรมการบริษัท

10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

เบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
- อนุกรรมการ

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้ วน)

โดยกรรมการที่ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริ หาร จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
บริษัท
ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั ้งนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรื อ นายจุมพฏ
ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชี รับ อนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญ ชี รับ
อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชี ข อง
บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และใน
กรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล
จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบ
การเงินของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 สําหรับบริ ษัทฯ เป็ น
จํานวนไม่เกิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 อนุมัติ ก ารเปลี่ย นชื่ อ บริ ษั ท ฯ และการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 1 เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 1 ชื่ อ บริ ษั ท “บริ ษั ท อาดามัส อิ น คอร์ ป อเรชั่น จํ า กัด ( มหาชน ) ” และมี ชื่ อ เป็ นภาษาอัง กฤษว่า
Adamas Incorporation Public Company Limited”
เป็ น
“ข้ อ 1 ชื่อบริ ษัท “บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Asset Five
Group Public Company Limited”
ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม
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หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 อนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 1 และ ข้ อ 2 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริ ษัทฯ
เป็ นดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้เรียกว่า ข้ อบังคับของ บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)”
“ข้ อ 2 คําว่า “บริษัท” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เว้ นแต่จะ
ได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้”
เป็ น
“ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้เรียกว่า ข้ อบังคับของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)”
“ข้ อ 2 คําว่า “บริ ษัท” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เว้ นแต่จะได้
กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้”
ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 อนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 48 เพื่อการเปลีย่ นตราประทับของบริษัทฯ ให้ สอดคล้ อง
กับการเปลีย่ นชื่อบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 48 ตราของบริษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้”
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เป็ น
“ข้ อ 48 ตราของบริษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้”

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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