รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
ของ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก
เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

3. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริษัท

4. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

กรรมการบริษัท

5. นายวัลลภ ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

6. นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

7. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
ไม่มี
ผู้เข้ าร่ วมประชุมสมทบ
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
2.

นางสาวสิรินารถ คําบุตรดี
ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นประธานใน

ที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตร
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนน

1

เริ่ มการประชุม
ประธานฯ ได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 28 ราย และโดยการ
มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 10 ราย รวมเป็ นจํานวน 38 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 1,056,436,112 หุ้น หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 94.07 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
หลังจากนั ้น ประธานฯ ได้ เปิ ดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งได้
จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ดังกล่าว ได้ จดั ทําอย่างถูกต้ อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 ดังกล่าว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิ จารณาแล้ ว มีม ติรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,056,436,112

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,056,436,112

100.00

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ประธานฯ ได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ทราบว่า บริ ษั ท ฯ ได้ จ ัด ทํ า รายงานผลการดํา เนิน งานของบริ ษั ท สํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 (ในรู ปแบบ รหัสคิวอาร์
(QR Code)) ที่ไ ด้ จ ัด ส่ง ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น แล้ ว และขอให้ น างสาวชมพูน ุท สุว รรณ ผู้ช่ว ยประธานเจ้ า หน้ าที ่บ ริ ห าร
สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
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นางสาวชมพูน ทุ สุว รรณ ผู้ ช ่ว ยประธานเจ้ า หน้ า ที ่บ ริ ห าร สายงานบัญ ชีแ ละการเงิน ได้ ชี ้แจงผล
ประกอบการของปี 2561 ว่า ผลการดํา เนิน งานในปี 2561 รายได้ เกิด จากรายได้ จ ากการขายบ้ า นและห้ อ งชุด
ของบริ ษั ท ย่อ ย ได้ แก่ โครงการ ไวโอ แคราย 1 โครงการ ไวโอ แคราย 2 และโครงการหมู่บ้ า นรชยา บ้ า นช้ า ง 2
จํ า นวน 198.30 ล้ า นบาท ลดลงเมื ่อ เทีย บกับ ปี 2560 เป็ นจํ า นวน 48.64 ล้ า นบาท คิด เป็ นร้ อ ยละ 19.70
เนื่อ งมาจากการชะลอตัว ของการขายห้ องชุดพักอาศัยพร้ อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 โครงการ และ ไวโอ
แคราย 2 อีก ทั ้งในปี 2561 เพิ่ง เริ่ ม รับ รู้ รายได้ โ ครงการรชยา บ้ า นช้ า ง 2 เมื่อ เดือ นสิง หาคม 2561 ในขณะที ่ปี
2560 มีก ารรับ รู้ รายได้ จ ากโครงการรชยา บ้ า นช้ า ง 1 ตลอดทั ้งปี ต้ น ทุน ขายอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ในปี
2561 ลดลง 62.44 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.34 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ตามการลดลงของยอดขาย
ในขณะที่ต้ นทุน ในการจัดจํา หน่า ย เพิ่ม ขึ ้น 20.60 ล้ า นบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อ ยละ 128.15 เมื่อเปรี ย บเทีย บ
กับ ปี ก่อ น เกิด จากการเพิ่มขึ ้นของรายจ่า ยค่าส่ง เสริ ม การขายโครงการ วนา เรสซิเ ดนซ์ ซึ่งเริ่ ม เปิ ดขายในเดือ น
กันยายน 2561 ต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้น 15.73 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อ ยละ141.06 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อ น
เกิดจากดอกเบี ้ยจ่ายของเงินกู้ยืมเพื่อซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ผลการดํ า เนิน งานของบริ ษ ั ท ฯ และบริ ษ ั ท ย่อ ยในปี 2561 มีผ ลขาดทุน สุท ธิ จํ า นวน 281.22 ล้ า นบาท
ขาดทุน เพิ ่ม ขึ ้น 262.73 ล้ า นบาท เมื่อ เปรี ย บเทีย บกับ ผลขาดทุน ในปี 2560 จํ า นวน 18.49 ล้ า นบาท โดยมี
สาเหตุห ลักมาจากค่าใช้ จ่ายทางบัญชีที่เ กิดจากการรวมธุรกิจ จํา นวน 255.84 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการคํานวณตาม
มาตรฐานบัญ ชีจ ากการเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ ่ม ทุน ของบริ ษ ั ท ฯ ในราคาที ่ส งู กว่า มูล ค่า ยุต ิธ รรมเพื ่อ เป็ น
ค่าตอบแทนการรับ โอนกิจ การทั ้งหมดของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“AFH”) ซึง่ ค่าใช้ จ่า ยดังกล่าวเป็ น
รายการทางบัญชี ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว
ประธานขอให้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ พูดถึภาพรวมโครงการของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่กําลังพัฒนาอยู่โดยสังเขป
นายศุภ โชค ปั ญ จทรัพ ย์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ได้ ชี แ้ จ้ งว่ า ปั จจุ บั น บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์แนวราบ และแนวสูงภายใต้ การบริหารงานของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“AFD”)
โครงการที่ AFD ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ได้ แก่
•

โครงการ Vio Khaerai 1

ลักษะโครงการ

:

คอนโด Low Rise 8 ชั ้น จํานวน 1 อาคาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ องชุดรวม 125 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ ว 103 ยูนิต คงเหลือ 22 ยูนิต
•

โครงการ Vio Khaerai 2

ลักษะโครงการ

:

อาคารชุดพักอาศัย Low rise 8 ชั ้น จํานวน 1 อาคาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ องชุดรวม 122 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์ แล้ ว 72 ยูนิต คงเหลือ 50 ยูนิต
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•

โครงการ Vana Residence Rama 9 – Srinakarin

ลักษะโครงการ

:

บ้ านเดี่ยว ระดับ Super luxury

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บ้ านพักอาศัยรวม 69 หลัง ทําสัญญาจะซื ้อจะขายแล้ วจํานวน 33 หลัง คงเหลือ
36 หลัง
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด (“RCY”)
โครงการที่ RCY ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ได้ แก่
•

โครงการ Rachaya Baan Chang 2

ลักษะโครงการ

:

บ้ านเดี่ยว / บ้ านแฝด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด รวม 161 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้ ว จํานวน 63 หลัง คงเหลือ
93 หลัง โดยคาดว่าปิ ดโครงการไตรมาสที่ 2 ปี 2563
อีกทั ้ง บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนาอีก 2 - 3 แปลง ที่เป็ นสินทรัพย์ของบริษัทฯ
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะและข้ อซักถาม ดังนี ้
-

ขอให้ ทางบริ ษัทฯ เตรี ยมรายงานประจําปี เป็ นรูปเล่มให้ ผ้ ถู ือหุ้นไว้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถอ่านข้ อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ และสามารถเห็นภาพประกอบจากรายงานประจําปี ดังกล่าว

ประธานฯ ตอบ สําหรับคําแนะนําของผู้ถือหุ้นทางบริษัทฯ จะรับไปปฏิบัติ โดยปี หน้ าทางบริ ษัทฯ จะจัดเตรียม
รายงานประจําปี ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่หน้ าห้ อง
-

โครงการ วนา เรสซิเดนท์ ขนาดกี่ไร่ ตําแหน่งที่ตั ้งของโครงการอยู่ที่ใด และที่ดินที่เหลืออีก 2 แปลงขนาด
กี่ไร่

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตอบ ที่ดินโครงการ วนา เรสซิเดนท์ ขนาด 20 ไร่ ตั ้งอยู่ห่างจากแยกศรีนครินทร์ – ร่ ม
เกล้ า 2 กิโลเมตร และ ที่ดินกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 1 แปลง ขนาด 16 ไร่ และที่ดินที่อดุ รธานี อีก 100 ไร่
-

เพราะเหตุใดจึงพัฒนาที่ดินกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ เป็ น Super luxury และราคาประเมินของที่ดินตารางวา
ละเท่าไหร่

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ ห าร ตอบ เนื่อ งจากที่ตั ้งโครงการเป็ นทําเลถนนตัดใหม่ค่ อนข้ างใกล้ เมื อง ประกอบกับ
สภาพแวดล้ อมที่ ใกล้ กับโรงเรี ยนนานาชาติ และต้ นทุนที่ดินราคาค่ อนข้ างสูงถ้ าพัฒนาโครงการเป็ นระดับตํ่ า
กว่า Super luxury อาจจะเสียโอกาส และสถาบันการเงินประเมินที่ดินที่พฒ
ั นาแล้ วตารางวาละ 125,000 บาท
-

โครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการที่ตั ้งอยู่แครายที่พัฒนาเป็ น Low rise เพราะติดปั ญหากฎหมายหรื อ
อย่างไร และ ไวโอ แคราย 2 ที่คงเหลือ 50 ยูนิต มีแนวโน้ มที่จะขายได้ หมดภายในปี ไหน
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ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร ตอบ เนื่ อ งจากที่ ตัง้ ของโครงการทัง้ 2 อยู่ในซอยถนนกว้ า งไม่ เกิ น 10 เมตร และ
อัตราการขาย (Absorption rate) ของโครงการคือ 1 - 2 ยูนิตต่อเดือน คาดว่าปี นี ้คงจะยังขายไม่หมด อาจจะ
ขายจนถึงปี หน้ า
-

ปั จ จุบัน รายได้ ที่จ ะเข้ ามาดูเหมือ นจะยังไม่ ม าก และปี ที่ แล้ วมี ก ารรับ โอนกิ จ การใหม่เข้ ามาทํ าให้ เกิ ด
ขาดทุนทางบัญชีที่แม้ จะเกิดขึ ้นครั ้งเดียว แต่โครงการที่มีอยู่ในปั จจุบันก็ไม่ได้ ขายดี จะมีโอกาสในการทํา
กําไรได้ ไหม ยอดขายต่อเดือนเป็ นร้ อยละเท่าไหร่ และจะปิ ดโครงการได้ ตามเป้าหรือไม่

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ตอบ โครงการที่ พึ่งเปิ ดใหม่ เมื่ อปลายปี ที่แ ล้ วคื อ โครงการ วนา เรสซิ เดนท์ และ
โครงการบ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2 เริ่มรับรู้รายได้ ปี 2562 และผลตอบรับดีมากโดยเริ่มทยอยโอนตั ้งแต่ไตรมาสที่ 1
ปี 2562 แล้ ว และยอดขายเมื่อเปิ ดโครงการจะมีจํานวนมากแต่ถ้านํามาเฉลี่ยเป็ นร้ อยละต่อเดือนจะไม่สะท้ อน
ถึงตัวเลขที่ แท้ จริ ง แต่โดยปกติ จะตั ้งเป้ าปิ ดโครงการภายใน 1 ปี หรื อ 12 เดื อน และปั จจุบัน ยังเป็ นไปตาม
เป้าหมาย
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงแจ้ งว่าวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ แ จ้ งให้ ผ้ ูถื อหุ้น ทราบว่ าบริ ษัท ฯ ได้ จัดทํ างบการเงิน สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 (ในรู ป แบบ รหัสคิว อาร์ (QR Code)) ที่ได้ จัด ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงิน ของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม
2561 ดัง กล่า ว ได้ ผ ่า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบ บัญ ชีร ับ อนุญ าตของบริ ษ ั ท ฯ ผ่า นการสอบทาน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทแล้ ว จึงขอให้ น างสาวชมพูน ุท
สุวรรณ ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
นางสาวชมพูน ทุ สุว รรณ ผู้ ช ่ว ยประธานเจ้ า หน้ า ที ่บ ริ ห าร สายงานบัญ ชีแ ละการเงิน ได้ ชี ้แจงผล
รายละเอีย ดในงบการเงิน สํา หรับ ปี 2561 ว่า บริ ษั ท ฯ มีส ิน ทรัพ ย์ รวม ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 31
ธัน วาคม 2561 เป็ นจํา นวนเท่ากับ 1,458.08 ล้ า นบาท และ 1,642.13 ล้ า นบาท ตามลําดับ โดยสิน ทรัพ ย์ รวม
ในปี 2561 เพิ่ม ขึ ้นจากปี 2560 เป็ นจํา นวน 184.04 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ม ขึ ้นในอัต ราร้ อ ยละ 12.62 เนื่อ งมาจาก
การเพิ่ม ขึ ้นของต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นจํานวน 122.48 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ
15.49 สํา หรับ ส่ว นของผู้ ถือ หุ้น ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2561 มีจํา นวนเท่า กับ 491.37 ล้ า นบาท เพิ ่ม ขึ ้นจากปี
2560 เป็ นจํา นวน 430.25 ล้ า นบาท หรื อ เพิ ่ม ขึ ้นในอัต ราร้ อ ยละ 703.94 ซึ่ง เป็ นผลมาจากการรับ โอนกิจ การ
ทั ้งหมดของ AFH ในขณะที่ห นี ้สิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 มีจํา นวนเท่า กับ 1,150.76 ล้ า นบาท ลดลง
เมื่อ เทีย บกับ ปี 2560 เป็ นจํา นวน 246.20 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงในอัต ราร้ อ ยละ 17.62 ซึ่งมีสาเหตุห ลัก จากการ
ชําระเงินกู้ยืมจาก Fortune Thailand Investment Fund ทั ้งสิ ้นจํานวน 172.62 ล้ านบาท และการเรี ยกชําระทุน
เพิ่มของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนเสียง
1,056,436,008

100.00

-

0.00

104

0.00

1,056,436,112

100.00

ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

ร้ อยละ

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า ว่าตามพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มี การ
แก้ ไขเพิ่ มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดให้ บ ริษั ทฯ ต้ องจัด สรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นเป็ นทุน
สํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะ
มีไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ ามบริ ษัทฯ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกําไร ในกรณี
ที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏผลขาดทุน สะสมในงบการเงินเฉพาะบริษั ท จํานวน 434.79 ล้ านบาท จึง
ส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะและข้ อซักถาม ดังนี ้
-

บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยอยู่ 2 บริษัท แต่บริษัทฯ ไม่แสดงได้ ข้อมูลให้ เห็นว่าบริ ษัทย่อยดังกล่าวจะมีผลกําไร
หรื อ สามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ ได้ ห รื อ ไม่ บริ ษั ท ฯ อธิ บ ายให้ เห็ น เพี ย งแต่ ว่ ามี ข าดทุ น สะสมอยู่จึง ไม่
สามารถจ่ ายเงิน ปั นผลได้ ซึ่ง จะทํ าให้ ผ้ ูถือ หุ้น ไม่ ท ราบว่าขาดทุน สะสมดังกล่า วจะมีก ารเพิ่ ม ขึ ้นลดลง
อย่างไร จะมีแนวทางการล้ างขาดทุนสะสมหรือไม่ในอนาคตอันใกล้ หรือไม่ หรือจะต้ องรอผลประกอบการ
ให้ มนั่ คงก่อน ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าบริษัทฯ จะมีอนาคตเป็ นไปในแนวทางใด

ประธานฯ ตอบ บริษัทฯ มีผลขาดทุนต่อเนื่องหลายปี และพึ่งรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH ซึ่งมีบริ ษัทย่อย 2
บริษัท และทั ้ง 2 บริษัทก็ยงั ไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ บริษัทแม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามตาม
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แผนของบริ ษัทฯ จะมีการล้ างขาดทุนสะสมให้ เสร็จสิ ้นก่อนการกลับเข้ ามาซื ้อขาย โดยคาดว่าบริษัทฯ จะมีกําไร
ตัง้ แต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ปี ที่ แ ล้ ว บริ ษั ท ฯ ขาดทุน จากรายการพิ เศษค่ อ นข้ า งมาก แต่ ในปี 2562 จะไม่ มี
รายการเช่นนี ้อีกแล้ วจะมีแต่ผลการดําเนินการจริงเท่านั ้น ปั จจุบนั บริษัทฯ เห็นยอดจองแล้ ว เพียงแต่สร้ างและ
ส่งมอบบ้ านให้ แก่ลกู ค้ าเท่านั ้น ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ ได้ อย่างแม่นยําสําหรับผลการดําเนินงาน
โดยมั่นใจว่าภายในปี นี ้จะสามารถมีผลกําไรเพียงพอเพื่อกลับมาซื ้อขายได้ แต่อย่างไรก็ตามผลกําไรดังกล่าวยัง
ไม่เพียงพอที่จะล้ างขาดทุนสะสมในอดีตของบริ ษัทฯ ได้ บริ ษัทฯ มีแนวทางที่จะลดทุนโดยลดราคามูลค่าที่ตรา
ไว้ ลงเพื่อ ที่จะล้ างขาดทุนสะสม เพื่ อให้ สามารถจ่ายปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในผลการดําเนิ นงานของปี 2563
เป็ นต้ นไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั น
ผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ของบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้ง
ที่มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติม ) และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่งกํ าหนดให้ ที่ ป ระชุม ใหญ่ สามัญ ผู้ถือ หุ้นพิ จ ารณาและอนุมัติ
แต่งตั ้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุก ๆ ปี กรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องออกตามวาระจํานวน 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ แจ้ งว่าจะมีกรรมการออก 3 ท่าน ได้ แก่ นายฐิ ติวัฒน์
คูวิจิตรสุวรรณ นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร และนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ แต่เนื่องจากความผิดพลาดโดยจํานวน
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ไม่ใช่ 3 ท่าน
สําหรับในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายฐิ ติวฒ
ั น์

คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริษัท

2. นายยงเกียรติ

ศิริวจั นางกูร

กรรมการบริษัท
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เนื่องจากกรรมการของบริษัทฯ เดิมมี 8 ตําแหน่ง ทุกปี จะออกจากตําแหน่งปี ละ 3 ท่าน แต่เนื่องจากปี ที่แล้ วมี
กรรมการ 1 ท่า น ออกจากตํ าแหน่งและไม่มี กรรมการมาดํ ารงตําแหน่ งแทน ส่งผลให้ เหลือกรรมการ 7 ท่า น
และ 1 ใน 3 ของกรรมการ 7 ท่านคือ 2 ท่านที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เนื่อ งด้ วยกรรมการที่ จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็ นผู้ท รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
และมี ป ระสบการณ์ ในธุรกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว น และไม่ มี ลัก ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังได้ ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง
และซื่อสัต ย์ สจุ ริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ทฯ ตลอดจนมติที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
เนื่องจากในวาระนี ้ นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ และ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร กรรมการบริษัท เป็ นผู้มีส่วน
ได้ เสียในวาระนี ้ จึงขอออกจากห้ องประชุม
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งกรรมการที่
จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ นายฐิติวัฒน์ คูวิจติ รสุวรรณ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั ้งนายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการที่
จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร กรรมการที่ จะต้ องออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั ้งนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร กรรมการที่
จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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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 รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เชิญนายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ และ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร กลับเข้ าเป็ นกรรมการในที่ประชุม
ตามเดิม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) ค่ าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ

10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้ วน)

(2) เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท

15,000

บาท

(หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)

- กรรมการบริษัท

10,000

บาท

(หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

(3) เบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการ เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการ 10,000
- อนุกรรมการ

บาท

7,000 บาท

(หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
(เจ็ดพันบาทถ้ วน)

โดยกรรมการที่ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริ หาร จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
บริษัท
ทั ้งนี ้ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั ้งหมด จํานวน 1,681,498 บาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ูถื อ หุ้ นรายใดมี ข้ อซั ก ถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
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มติท่ ปี ระชุม ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว และมี ม ติ อ นุมัติ ก ารกํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการ ประจํ า ปี 2562 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 ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของ
บริษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ในปี
2562 นั ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิ จารณาอนุมัติแต่งตั ้งนางสาวสมจินตนา
พลหิ รัญ รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรื อ นายจุม พฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่
7645 และ/หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับ รอบบัญชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 สําหรับบริษัทฯ เป็ นจํานวน
ไม่เกิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้ วน)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะและข้ อซักถาม ดังนี ้
-

ไม่ทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็ นของบริษัทแม่เพียงอย่างเดียวหรื อไม่ บริษัทฯ ควรนําเสนอ
จําแนกค่ าสอบทานรายไตรมาส 3 ไตรมาสจํานวนเท่า ไหร่ ค่าตรวจสอบบัญชีป ระจํา ปี จํา นวนเท่ าไหร่
และค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยถึงแม้ จะไม่ใช่หน้ าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะต้ องอนุมัติงบ
การเงิน ของบริ ษัท ย่อยแต่บริษั ทย่อยก็อยู่ภายใต้ การควบคุมของบริ ษัทฯ ดังนั ้นบริ ษัทฯ ควรเปิ ดเผยค่ า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยเพื่อที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ เห็นความผิดปกติในกรณีมีค่าสอบบัญชีสงู ขึ ้นผิดปกติ

ผู้ช่ ว ยประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ หาร สายงานบัญ ชี แ ละการเงิน ตอบ ค่ า สอบบัญ ชี 830,000 บาท ของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้ วย ค่ าบริ การสอบทานงบการเงิน เฉพาะกิจ การไตรมาสละ 80,000 บาท รวม 3 ไตรมาส จํา นวน
240,000 บาท, ค่าบริการสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาสละ 100,000 บาท รวม 3 ไตรมาส จํานวน 300,000
บาท, ค่าบริ การสอบบัญชีงบการเงิน เฉพาะกิจการประจําปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จํ านวน 140,000 บาท
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และค่าบริการสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 150,000 บาท สําหรับบริษัท
ย่ อ ย ค่ า สอบบั ญ ชี 690,000 บาท ของ AFD ประกอบด้ วย ค่ า บริ ก ารสอบทานงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ไตรมาสละ 70,000 บาท รวม 3 ไตรมาส จํานวน 210,000 บาท, ค่าบริการสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาสละ
40,000 บาท รวม 3 ไตรมาส จํา นวน 120,000 บาท, ค่า บริ การสอบบัญ ชีงบการเงิน เฉพาะกิ จการประจํา ปี
สิ ้นสุด 31 ธัน วาคม 2562 จํ านวน 300,000 บาท และค่าบริ การสอบบัญชีงบการเงิ นรวมประจําปี สิ ้นสุด 31
ธันวาคม 2562 จํานวน 60,000 บาท และ ค่าสอบบัญชี 440,000 บาท ของ RCY ประกอบด้ วย ค่าบริการสอบ
ทานงบการเงินเฉพาะกิ จการไตรมาสละ 60,000 บาท รวม 3 ไตรมาส จํานวน 180,000 บาท และ ค่าบริ การ
สอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 260,000 บาท
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว และมีม ติเป็ นเอกฉัน ท์ อ นุมัติก ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่า สอบ
บัญชี ประจําปี 2562 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 รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 1
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ ดําเนินการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH แล้ ว
เสร็ จเพื่อให้ ชื่อของบริ ษั ทฯ สอดคล้ องกับบริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ ดี เวลลอปเม้ นท์ จํากัด บริ ษั ทแกนของบริ ษั ทฯ และ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 1 ชื่อบริษั ท “บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Adamas
Incorporation Public Company Limited”
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เป็ น
“ข้ อ 1 ชื่อบริษัท “บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Asset Five Group
Public Company Limited”
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลีย่ นชื่อบริ ษัทฯ
และการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม หนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 1 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การเปลี่ยนชื่อ บริ ษั ท ฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจ ารณาแล้ ว และมี มติ อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติ การเปลี่ยนชื่ อบริ ษัท ฯ และการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม หนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 1 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การเปลี่ย นชื่ อ บริ ษั ท ฯ 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 ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติก ารแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อบั งคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 และ ข้ อ 2 เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้น ทราบว่า เพื่อให้ ชื่ อของบริ ษั ทฯ ภายในข้ อบังคับ ของบริ ษั ทฯ สอดคล้ องกับการ
เปลีย่ นชื่อบริษัทฯ และ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กําหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้เรียกว่า ข้ อบังคับของ บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)”
“ข้ อ 2 คําว่า “บริ ษัท ” ในข้ อ บังคับนี ห้ มายถึง บริ ษั ท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) เว้ นแต่ จะได้
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 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้
เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้”
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริษัทฯ ข้ อ 1 และ ข้ อ 2 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุม ได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติ อนุมัติ การแก้ ไขเพิ่ม เติ มข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 1 และ ข้ อ 2
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริษัทฯ 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 รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 48 เพื่ อ การเปลี่ ย นตราประทั บ ของ
บริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า เพื่อให้ ตราประทับของบริษัทฯ ภายในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ สอดคล้ องกับ
การเปลีย่ นชื่อบริ ษัทฯ และ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 48 ตราของบริษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้”

เป็ น
“ข้ อ 48 ตราของบริษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้”

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริ ษั ทฯ ข้ อ 48 เพื่ อการเปลี่ย นตราประทับของบริ ษั ทฯ ให้ สอดคล้ อ งกับการเปลี่ย นชื่ อบริ ษั ทฯ โดยมีรายละเอีย ด
ตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว และมีม ติ อนุมัติ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ มข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 48 เพื่ อการ
เปลีย่ นตราประทับของบริษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริษัทฯ 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 รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า วาระนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระ
ที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม หรือต้ องการซักถามสิง่ อื่นใด
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี ้
-

บริษัทฯ ใช้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่าอะไร

ประธานฯ ตอบ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ตกลงกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแต่เท่าที่หารื อเบื ้องต้ นในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะใช้ “A5”
-

เนื่องจากปั จจุบนั บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของบริ ษัทสอดคล้ องกับ
การทําธุรกิจหรือไม่ จะต้ องมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรือไม่

ประธานฯ ตอบ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ พั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ภ ายใต้ บ ริ ษั ท ย่ อ ย จึง ไม่ มี ค วาม
จําเป็ นต้ องจดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ แต่บริ ษัทฯ ก็มีแผนการดําเนินโครงการใหม่ในนามบริษัทฯ ด้ วย และ
เมื่อถึงตอนนั ้นอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขอีกครัง้ หนึง่
-

เนื่องจาก บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ AFD ชื่อใกล้ เคียงกันจะเกิดความสับสนในการ
ดําเนินธุรกิจหรือไม่

ประธานฯ ตอบ เป็ นความตั ้งใจที่จะให้ ชื่อใกล้ เคียงกันเพื่อสะท้ อนความเป็ นกลุม่ บริ ษัทและชื่อจะไม่เหมือนกัน
ทั ้งหมดอยู่แล้ ว
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