SET เลขที่ 23/2561
27 เมษายน 2561
เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ได้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 วันที่ 27
เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องสาทร 2 ชัน้ 4 โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ พิจารณาและอนุมตั ิในแต่ละวาระ สรุปได้ ดงั นี ้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

338,840,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถอื หุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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3. อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถอื หุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
4. อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถอื หุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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5. อนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5.1 อนุมตั ิแต่งตัง้ นายวัลลภ ศรี ไพศาล เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ แทน พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ทีจ่ ะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถอื หุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
5.2 อนุมตั ิแต่งตัง้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ ษัท แทน นางสาวพัทธนันท์ อภิร
โยธิน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถอื หุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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6. อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่กรรมการของบริ ษัทสําหรับปี 2561 ดังนี ้คือ
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริ ษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- กรรมการบริ ษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

(2) เบี ้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริ ษัท 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- กรรมการบริ ษัท

10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

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

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้ วน)

โดยกรรมการที่ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริ หาร จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
บริ ษัท
ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถอื หุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
7. อนุมตั ิการแต่งตัง้ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรื อ นายจุมพฏ
ไพรรัตนาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 8125 แห่ง บริ ษั ท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จํ า กัด ให้ เ ป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เพื่ อ
ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทนจํานวน
800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถอื หุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
8. อนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
8.1 แก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 16
จากเดิม
“ข้ อ 16. ให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมาก
น้ อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธาน
ที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด”

เป็ น
“ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง

(2)

ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้
้
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน
หรื อคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือ
หุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนเสียงที่มีตามข้ อ (1) ทังหมดจะแบ่
้
งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อย
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เพียงใดไม่ได้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตังกรรมการ
้
เพื่อให้
ผู้ใดมากน้ อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึง่ แห่ง พรบ. บริ ษัทมหาชนฯ ได้
(3)

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ู
เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,355
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถอื หุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
8.2 แก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 30
จากเดิม
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันบริ ษัทได้ ”
เป็ น
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงจํานวนกรรมการและ/หรื อชื่อ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้ ”
ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,355
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถอื หุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
8.3 แก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 31
จากเดิม
“ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อ
ผู้ถือหุ้นจํ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมดจะเข้ าชื่ อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
ด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว”
เป็ น
“ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่
จํ าหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่ อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน

หน้ า 7/9

กรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกํ าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถื อ หุ้น
ทังหลาย
้
ซึง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33. ผู้
ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่
บริ ษัท”
ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,355
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถอื หุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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