ที่ 009/2562
13 มีนาคม 2562
เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สําคัญ และกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึง่ ได้ พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องสําคัญดังนี ้
1. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
2. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตังกรรมการที
้
่จะต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กรรมการที่จะต้ องออกตามวาระ จํานวน 3 ท่าน คือ
1. นายฐิ ติวฒ
ั น์

คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริษัท

2. นายยงเกียรติ

ศิริวจั นางกูร

กรรมการบริษัท

3. นางสาวศันสนีย์

พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

3. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

3.2 เบี ้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท

15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)

- กรรมการบริ ษัท

10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

3.3 เบี ้ยประชุมคณะอนุกรรมการ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
- อนุกรรมการ

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้ วน)
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โดยกรรมการที่ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
4. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังนางสาวสมจิ
้
นตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชี
รั บอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรื อ นายจุมพฏ ไพรรั ตนากร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรื อ
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
5. อนุมตั ิการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 1 ชื่อบริ ษัท “บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Adamas
Incorporation Public Company Limited”
เป็ น
“ข้ อ 1 ชื่ อบริ ษัท “บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน)” และมี ชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Asset Five
Group Public Company Limited”
6. อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 และข้ อ 2 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)”
“ข้ อ 2 คําว่า “บริ ษัท” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เว้ นแต่จะได้
กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้”
เป็ น
“ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า 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 กําหนด
ไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้”
7. อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 48 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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จากเดิม
“ข้ อ 48 ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้”

เป็ น
“ข้ อ 48 ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้”

8. อนุมตั ิกําหนดวัน เวลา และสถานที่สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา
10:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชัน้ G โรงแรม แอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561

วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษัทฯ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ
ข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 และ ข้ อ 2 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 48 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของ
บริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ
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วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (หากมี)
9. อนุมตั ิกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (Record Date)
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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