ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสาทร 2 ชั้น 4 โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก
เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ

สารบัญ
หน้า
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561…………………………………………………………………… 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1………………………………………………………………………..……………………………… 6
รายงานประจาปี 2560 พร้ อมด้ วยงบการเงินรวมของบริษัทสาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 …...............................................................................................รายละเอียดปรากฏตาม CD-ROM.... 15
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 …………………………………………………………………..……………………………….… 16
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 ………………………………………………………………………..…………………………… 18
หนังสื อมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบ
หนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 ……………………………………………………………………..…………………………..……. 21
คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้ าร่ วมประชุ มต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้
ถือหุ้น
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6……………………………………………………………………..……………………………….… 35
ข้ อบังคับของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ส่ วนการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7……………………………………………………………………..……….…………………..……. 38
แผนทีท่ ตี่ ้งั โรงแรม แอสคอทท์ สาธร บางกอก สถานทีจ่ ดั ประชุม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 ……………………………………………………………………..………………………………… 42

ที่ AGM/2561
วันที่ 12 เมษายน 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย:

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
2. รายงานประจาปี 2560 พร้อมด้วยงบการเงินรวมของบริ ษทั สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 (รายละเอียดปรากฏตาม CD-ROM)
3. ประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ
5. หนังสื อมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่ องกาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องนามาแสดงในการ
เข้าร่ วม ประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ข้อบังคับของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ส่วนการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. แผนที่ต้ งั โรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก สถานที่จดั ประชุม

โดยหนังสื อฉบับนี้ บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนให้ทราบว่า บริ ษทั จะจัดให้มี
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสาทร 2 ชั้น 4 โรงแรมแอสคอทท์ สาธร
บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่
20 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณารับรอง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2560 และเสนอรายงานประจาปี 2560
ของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ รับทราบ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบ
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานปี 2560 ของบริ ษทั

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ จานวน 2
ท่าน แทนกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ดังนี้คือ
นายวัลลภ ศรี ไพศาล เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการ แทน พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการ แทน นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ฯ พิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการให้แก่กรรมการของบริ ษทั สาหรับปี 2561 ดังนี้คือ
1.
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริ ษทั
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริ ษทั
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2.
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริ ษทั
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริ ษทั
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
3.
เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการ
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- อนุกรรมการ
7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจาในฐานะผูบ้ ริ หาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นฯ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญ
รัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนาการ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 7645
และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิ ตร ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทนจานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1

แก้ไขข้อบังคับข้อ 16
จากเดิม
“ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จ านวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ง ในครั้ งนั้น ให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด”
เป็ น
“ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน
หรื อคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ือ
หุ ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนเสี ยงที่มีตามข้อ (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้
ผูใ้ ดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พรบ. บริ ษทั มหาชนฯ ได้
(3)

ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผู ้
เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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8.2

แก้ไขข้อบังคับข้อ 30
จากเดิม
“ข้อ 30. กรรมการผูม้ ี อ านาจลงนามผู กพัน บริ ษ ัท คื อ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั ได้”
เป็ น
“ข้อ 30. กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่ อร่ วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการมี อานาจพิจ ารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงจานวนกรรมการและ/หรื อ ชื่ อ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้”

8.3

แก้ไขข้อบังคับข้อ 30
จากเดิม
“ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
หรื อผูถ้ ือหุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของ
จานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว”
เป็ น
“ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มเป็ นการประชุ มวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
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ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุ มภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถ้ ื อหุ ้น
ทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็
ได้ภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคห้าครั้งใด
จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33.
ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคห้าต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริ ษทั ”
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (หากมี)
ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ซึ่ งกาหนดว่าผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุน้ ที่ จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้นที่ อาจมี ขอ้ ซักถามหรื อประสงค์จะแสดงความเห็ น อื่น ๆ เพิ่มเติ ม (ถ้ามี ) จึ งเห็ นสมควรบรรจุวาระนี้ ไว้ใน
หนังสื อนัดประชุมอย่างไรก็ตาม ตามหลักการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย(IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี (AGM Checklist)
ของสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ไม่แนะนาให้มีการ เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุมให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิหรื อลงมติ

หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉับทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิ ด
อากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ ก่อนเข้าร่ วมประชุม ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ ซึ่ งแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค
จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ)
ประธานกรรมการบริ ษทั

5

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด เลขที่ 204 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม

ประธานกรรมการบริ ษทั

2. นายมนต์ชยั

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการ

อรวงศ์ไพศาล

3. พันเอกสมชาติ โตวิชยั

กรรมการ

4. พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสราวุฒิ

ภูมิถาวร

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายทิฆมั พร

สุขสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
1. นายศุภฤทธิ์

สันทรัชต์ไชย

ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

ก่ อนเริ่ มระเบี ยบวาระการประชุม ผูด้ าเนิ นการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบถึงข้อมูลเกี่ ยวกับระเบี ยบการ
ประชุ ม วิธีการลงคะแนนเสี ยง การเก็บบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสี ยงครั้ งนี้ บริ ษทั มี
ตัวแทนจาก บริ ษทั วีรวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย คือ คุณฐิติภรณ์ บูรณวรศิลป์ เป็ นผูต้ รวจสอบ
ในการนับคะแนน และบริ ษทั ได้ขออาสาสมัครผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้น ร่ วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสี ยงด้วย แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดอาสาในการประชุมครั้งนี้
เริ่มการประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 10 ราย
และโดยการมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม จานวน 15 ราย รวมเป็ นจานวน 25 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 296,320,954 หุน้ หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 80.05 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
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หลัง จากนั้น นายชิน วัฒ น์ ชิน แสงอร่ า ม ประธานกรรมการบริ ษ ทั ซึ่ ง ท าหน้า ที ่เ ป็ นประธานในที ่ป ระชุม
(“ประธานฯ”) ได้เปิ ดประชุม และขอให้ผดู ้ าเนินการประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อเชิญประชุมต่อไป
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่าบริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี
2559 ซึ่ งได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ดังกล่าว ได้จดั ทาอย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ดังกล่าว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีขอ้ ซักถามในวาระนี้ ผูด้ าเนิ นรายการจึ งขอให้ที่ประชุ มพิจารณารั บ รอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติทปี่ ระชุม ที่ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
296,320,954
0
0
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดผู้
ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจ ารณารั บ ทราบผลการดาเนิน งานของบริ ษัท สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31ธั น วาคม
2559
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่าบริ ษทั ได้จดั ทารายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 (ในรู ปแบบ
CD-ROM) ที่ ได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว และขอให้นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้ช้ ีแจงผลประกอบการของปี 2559 ว่า รายได้
รวมของบริ ษทั ในปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 1,207.09 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับรายได้รวมในปี 2558 ที่ มีจานวน
132.89 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ารายได้ของบริ ษทั มีจานวนสู งขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 808.34 เกิ ดจากการจาหน่าย
เงินลงทุนในหุ ้นสามัญทั้งหมดในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอตี้ส์ จากัด) กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน
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และรายได้จากการขายบ้านและที่ดิน เป็ นหลัก ทั้งนี้ บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ ในปี 2559 จานวน 1,153.08 ล้าน
บาท ซึ่ งมีกาไรเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ขาดทุนสุ ทธิ อยู่ 1,095.65 ล้านบาท เนื่ องจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน
หุน้ สามัญทั้งหมดในบริ ษทั ย่อย จึงส่งผลให้เกิดผลกาไรในปี 2559
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงแผนดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ใน
ปี 2560 ว่า บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด) มีโครงการที่ดาเนิ นการอยูใ่ นปั จจุบนั คือ
โครงการบ้านเดี่ ยว สิ ทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ (Sittarom Parklife) มูลค่าโครงการ 181 ล้านบาท ซึ่ งได้ทาการ
ก่อสร้างทั้งโครงการเสร็ จเกือบทั้งหมดแล้ว เหลืองานก่อสร้างบ้านและสาธารณูปโภคอีกเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้
ได้ทาการขายและโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กับลูกค้าไปบางส่ วนแล้ว ในปี 2560 บริ ษทั มี แผนที่ จะนาที่ ดินของ
บริ ษทั มาพัฒนาเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ คือ โครงการสิ ทธารมย์ แกรนด์ พาร์ค (Sittarom Grand Park) ซึ่งมีที่
ตั้งอยู่ใกล้เคี ยงกับโครงการเดิ ม และ โครงการ สิ ทธารมย์ คอมเมอร์ เชี ยล (Sittarom Commercial) ซึ่ งอยู่
ด้านหน้าโครงการเดิมทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างออกแบบ ขอสิ นเชื่อจากธนาคาร และศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ ซึ่งหากมีความคืบหน้าใด ๆ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบต่อไป
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็ น หรื อซักถามเกี่ ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีขอ้ ซักถามในวาระนี้ ผูด้ าเนิ นการประชุมจึ ง ชี้ แจงว่าเนื่ องจากวาระนี้ เป็ น
เรื่ องเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่าบริ ษทั ได้จดั ทางบการเงิ นของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 (ในรู ปแบบ CD-ROM) ที่ ได้
จัดส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นแล้วพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม แล้ว โดยงบการเงิ นของบริ ษทั สาหรับ รอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว จึง
ขอให้นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้ช้ ี แจงรายละเอียดในงบการเงิ นสาหรับปี
2559 ว่า บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเป็ นจานวนเท่ากับ 454.51 ล้านบาท ซึ่งมีจานวนที่ลดลงในอัตราร้อยละ 95.20
เมื่อเที ยบกับปี 2558 ในขณะที่ หนี้ สินรวมของบริ ษทั ก็ลดลง ในอัตราร้อยละ 97.08 เนื่ องจากบริ ษทั มีการ
จาหน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญทั้งหมดในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอตี้ส์ จากัด) และบริ ษทั ได้ชาระ
เงินกูย้ มื ไปบางส่วน นอกจากนี้ในปี 2559 บริ ษทั มีกาไรสุทธิ จานวน 1,153.08 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู ้
ถือหุน้ รวมเพิม่ ขึ้น เป็ นจานวน 147.94 ล้านบาท
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาจากงบการเงินจะเห็นได้วา่ บริ ษทั มีกาไร เนื่ องจากได้มี
การจาหน่ ายเงิ นลงทุ นในหุ ้นสามัญทั้งหมดในบริ ษทั ย่อยออกไป โดยในช่ วงที่ ซ้ื อบริ ษทั ย่อยมานั้น งบ
การเงินของบริ ษทั ติดลบมาก แต่พอหลังจากจาหน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญทั้งหมดในบริ ษทั ย่อยออกไป ก็
ทาให้บริ ษทั ล้างหนี้ ที่มีอยู่เดิ มได้บางส่ วน จึ งทาให้บริ ษทั มีกาไร และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมเพิ่มขึ้น เป็ น
จานวน 147.94 ล้านบาท ซึ่งจะได้กล่าวต่อเนื่องในวาระถัดไป
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุ มตั ิงบการเงิ นของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
296,320,954
0
0
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดผู้
ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารไม่ จดั สรรเงินกาไรสุ ทธิประจาปี 2559 และการงดจ่ ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดว่า บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นเป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
สิ บของทุนจดทะเบียน และห้ามบริ ษทั แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่
ในปี 2559 บริ ษทั ยังคงมีผลขาดทุนสะสมประมาณ 281.41 ล้านบาท จึ งทาให้ไม่สามารถจัดสรรเงิ นกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2559 และจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามในวาระนี้ ผูด้ าเนิ นการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการไม่จดั สรร
เงินกาไรสุทธิประจาปี 2559 และการงดจ่ายเงินปั นผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการไม่จดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2559 และการงด
จ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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มติทลี่ ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
296,320,954
0
0
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดผู้
ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ จะออกจากตาแหน่ งตามวาระนั้น อาจ
ได้รับเลือกตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ของ
บริ ษทั ครั้งนี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ
(1) พันเอกสมชาติ โตวิชยั
(2) นายทิฆมั พร สุขสวัสดิ์

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เนื่องจากพันเอกสมชาติ โตวิชยั กรรมการ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์อนั จะเป็ น
ประโยชน์ต่อ การดาเนิ นงานของบริ ษทั จึ ง เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้นประจาปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ นายทิ ฆมั พร สุ ขสวัสดิ์ ซึ่ งเป็ นกรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ครั้งนี้ ไม่ประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการดารงตาแหน่งกรรมการเนื่ องจากติด
ภารกิจส่ วนตัว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้ง นายธวัช จิ ตตรานนท์ เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริ ษทั แทน
นายทิฆมั พร สุขสวัสดิ์
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั การเป็ น
กรรมการในบริ ษทั อื่นของ พันเอกสมชาติ โตวิชยั ซึ่งเป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ และ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของ
นายธวัช จิตตรานนท์ ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ผูด้ าเนิ นรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระ และอนุ ม ัติ ก ารแต่ง ตั้ง กรรมการเข้า ใหม่ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ
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มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
คือ พันเอกสมชาติ โตวิชยั ซึ่ งดารงตาแหน่ งกรรมการ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
296,320,955
0
0
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดผู้
ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว และมี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ แต่งตั้ง นายธวัช จิ ตตรานนท์ เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
296,320,956
0
0
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดผู้
ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560
รวมทั้งสิ้นเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งมีอตั ราเท่ากับค่าตอบแทนของปี ที่แล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว
นายสมยศ ศัก ดิ์ ศรี คุณ ากร ผูร้ ั บ มอบฉันทะจากสมาคมส่ ง เสริ มผูล้ งทุ นไทย ขอให้บ ริ ษทั ชี้ แจง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ชี้ แจงว่า บริ ษทั ได้จัดเตรี ยมรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการแล้ว โดยจะให้เจ้าหน้าที่จดั ส่ งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ
ดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ หลังเสร็ จสิ้นการประชุม
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ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนาของผูถ้ ือหุ ้นและจะนาไปปรับปรุ งในการประชุมครั้ง
ต่อไป
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมในวาระนี้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุ ม ัติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการส าหรั บ ปี 2560 รวมทั้ง สิ้ น เป็ นเงิ น ไม่ เ กิ น 2,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
296,320,956
0
0
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วมประชุม
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายเหตุ มติ ในวาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ซึ่ งได้แก่ นางสุ วิม ล
กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรื อ นางสาว สุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริ ษทั สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพื่อตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของบริ ษทั สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ น จานวน 800,000
บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั อย่างเต็มที่
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีขอ้ ซักถามในวาระนี้ ผูด้ าเนิ นการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี
2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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มติทลี่ ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
296,320,956
0
0
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดผู้
ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า วาระนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องอื่นที่
นอกเหนื อจากวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนั้นให้อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายกาหนด ซึ่งในหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ได้กาหนดไว้ว่า เมื่อที่ ประชุมพิจารณาระเบี ยบวาระการประชุม
ตามลาดับ ระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัด
ประชุมอีกก็ได้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว
นายสมยศ ศักดิ์ศรี คุณากร ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามถึงแนวทาง
ในการแก้ไขในกรณี ที่บริ ษทั มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายเป็ นบริ ษทั ที่มีสินทรัพย์ท้ งั หมดหรื อ
เกือบทั้งหมดในรู ปเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company)
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่าบริ ษทั ได้ปรึ กษากับที่ปรึ กษาทางการ
เงิ นและหน่ วยงานกากับดูแลที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ องดังกล่าว ซึ่ งการที่ บริ ษทั ได้จาหน่ ายหุ ้นสามัญทั้งหมดใน
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด) และได้ซ้ือหุน้ ในบริ ษทั แห่งใหม่ (บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด) ซึ่ งปั จจุบนั มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั คาดการณ์ว่า ภายในไตร
มาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี นี้ บริ ษทั จะสามารถยืน่ เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคา
ขอให้รับหลักทรั พย์ใหม่ตามเกณฑ์เรื่ อง Cash Company เนื่ องจากได้ซ้ื อบริ ษทั ย่อย และดาเนิ นธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื่อง ครบระยะเวลา 1 ปี
ประธานฯ ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า หากมีความคืบหน้าของกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั จะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบ
ต่อไป
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม หรื อมีขอ้ ซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่ วมประชุม และได้เสนอแนะความเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อที่
ประชุม และขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือประจาปี 2560
ปิ ดประชุม เวลา 10.50 น.

นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
ประธานที่ประชุม
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2
ปรากฏตาม CD-ROM
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
ประวัตผิ ้ทู ไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัท

นายวัลลภ ศรี ไพศาล ตาแหน่ ง กรรมการ
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิ

สาขา

สถาบันการศึกษา

ปริ ญญาโท

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินดีแอนา บลูมมิ่งตัน รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ปริ ญญาโท

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทิร์น รี เสิ ร์ฟ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

เนติบณ
ั ฑิตไทย นิติศาสตร์ สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริ ญญาตรี

นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นหรื อองค์ กรอื่นๆ มี
-

ทนายความ / พาร์ทเนอร์

บริ ษทั อาร์แอล เคาน์เซิล จากัด

จานวนหุ้นทีถ่ ือครอง ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ตาแหน่ ง:

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

62 ปี

ทีอ่ ยู่ :

1550/5 ถนนประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุ งเทพฯ

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสี ยในทุกวาระ
เข้ าเป็ นกรรมการ 25 ธันวาคม 2558
2. นายสราวุฒิ ภูมถิ าวร
ตาแหน่ ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

58 ปี

ทีอ่ ยู่ :

11/1 ซอยแสงเงิน คลองตันเหนือ วัฒนา กรุ งเทพฯ

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสี ยในทุกวาระ
เข้ าเป็ นกรรมการ 28 เมษายน 2559
3. นายธวัช จิตตรานนท์
ตาแหน่ ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

64 ปี

ทีอ่ ยู่ :

70/250 ซอยนวมินทร์50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสี ยในทุกวาระ
เข้ าเป็ นกรรมการ 20 เมษายน 2560
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นิยามกรรมการอิสระ
นิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการ
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิ ดา มารดา
คู่ สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชีซ่ ึงมีผสู ้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
(5) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดงั กล่าวรวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อ บริ การหรื อการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
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ในทานองเดียวกันซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภารหนี้ที่ตอ้ งชาระ ต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงินซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ นั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
บุคคลที่ บริ ษทั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระอาจเป็ นบุคคลที่ มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อ การ
ให้บริ การทางวิชาชี พเกิ นมูลค่าที่ กาหนดตามข้อ (5) หรื อ (6) หากคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า การ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิ จการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
(10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิ สระแล้ว กรรมการอิ สระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯโดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(แบบทัว่ ไปซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
(Duty Stamp Baht 20)
(General Form)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550
--------------------เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
Nationality

ถนน

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

Road
จังหวัด
Province
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Adamas Incorporation Public Company Limited

โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม
holding the total amount of

หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, and having the right to vote equal to
หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, having the right to vote equal to
หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, having the right to vote equal to

หุ ้นสามัญ
ordinary share
หุ ้นบุริมสิ ทธิ
preference share
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

เสี ยง
votes.

อายุ
age
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อายุ
age
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อายุ
age
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

หรื อ
, or

(3)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

เสี ยง
votes,

หรื อ
, or

(2)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for year 2018
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ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้องสาทร 2 ชั้น 4 โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯหรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
on 27th April 2018 at 2 P.M. at Sathorn II Room, 4th Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok or any adjournment at any
date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง
ได้
Remark
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
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หน้า 2 ของจานวน 2 หน้า

(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
(Proxy Form containing specific details)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1) ข้ำพเจ้ำ
สัญชำติ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่
ถนน
ตำบล/แขวง
Reside at
Road
Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Amphoe/Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั อำดำมัส อินคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
being a shareholder of Adamas Incorporation Public Company Limited
โดยถือหุ น้ จำนวนทั้งสิ้นรวม
หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of
shares, and having the right to vote equal to
follows:
หุ น้ สำมัญ
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสี ยง ดังนี้
ordinary share
shares,
having
the
right
to
votes,
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสี ยง ดังนี้
preference share
shares, having the right to vote equal to
votes.
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
อำยุ
ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่
age
years, reside at
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
, or
(2)
อำยุ
ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่
age
years, resides at
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
, or
(3)
อำยุ
ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่
age
years, resides at
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Province
Postal Code

พ.ศ.
Year
I/We

votes as

vote

equal

to

หน้ำ 1 ของจำนวน 6 หน้ำ
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 กรรมกำรอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ง
Any of one of Independent Director
1. พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนำว์
Gen. Tiwaporn Chanapanao
2. นำยสรำวุฒิ ภูมภำวร หรื อ
Mr. Sarawuthi Bhumithaworn or
3. นำยธวัช จิตตรำนนท์
Mr.Tawach Chittranon
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2560
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for year 2017
ในวันที่ 27 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ณ ห้องสำทร2 ชั้น 4 โรงแรมแอสคอทท์ สำทร บำงกอก เลขที่ 7 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุ งเทพฯหรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
on 27th April 2018 at 2 P.M. at Sathorn II Room, 4th Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:




วาระที่ 1
Agenda 1
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 2
Agenda 2



(ก)
(a)
(ข)
(b)



(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
To consider and acknowledge the operational results of the Company for the accounting year ending 31
December 2017

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่ เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 3
Agenda 3


พิจารณารับทราบรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
To consider and approve the Financial Statements for the accounting year ending 31 December 2017

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
24
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 วาระที่ 4
Agenda 4


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 5
Agenda 5


(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมตั งิ ดการจ่ ายเงินปันผล
To consider and approve not to allocate dividend payments;

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
To consider and approve the appointment of the directors who are due to retire by rotation

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
Appointment the all directors who are due to retire by rotation
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Appointment each director who are due to retire by rotation
นำยวัลลภ ศรี ไพศำล
Mr. Wallop Sripaisal
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
นำยศุภโชค ปัญจทรัพย์
Mr. Supachoke Panchasarp
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 วาระที่ 6
Agenda 6


(ก)
(a)
(ข)
(b)

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
To consider and approve and the determination of the directors’ remuneration for the year 2018

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

หน้ำ 3 ของจำนวน 6 หน้ำ
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 วาระที่ 7
Agenda 7


(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
To consider and approve the appointment of the auditor, and the determination of the audit fee for the
year 2018
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 8
Agenda 8


(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
To consider and approve the amendments to the Articles of Association of the Company

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
แก้ไขข้อบังคับข้อ 16
To amend the Articles of Association of the Company Articles 16
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
แก้ไขข้อบังคับข้อ 30
To amend the Articles of Association of the Company Articles 30
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
แก้ไขข้อบังคับข้อ 31
To amend the Articles of Association of the Company Articles 31
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 9
Agenda 9


(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters, if any

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือ
เป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a
shareholder.

หน้ำ 4 ของจำนวน 6 หน้ำ
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(6) ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลง
มติในเรื่ องใดนอกเหนื อจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติ
แทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions
in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote
on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจกำรใดที่ ผูร้ ั บมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตำมที่ ขำ้ พเจ้ำระบุ ในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ
หลำยคน
เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies
for splitting votes.
2. ในกรณี ที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตำม
แนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy
Form B. as
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั อำดำมัส อินคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Adamas Incorporation Public Company Limited
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2561
In the Annual General Meeting of the Shareholders for year 2018
ในวันที่ 27 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ณ ห้องสำทร 2 ชั้น 4 โรงแรมแอสคอทท์ สำทร บำงกอก เลขที่ 7 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุ งเทพฯหรื อที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
on 27th April 2018 at 2 P.M. at Sathorn II Room, 4th Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.













วำระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

วำระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

วำระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

วำระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Reside at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Amphoe/Khet
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Adamas Incorporation Public Company Limited
โดยถือหุ น้ จานวนทั้งสิ้นรวม
หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares, and having the right to vote equal to
หุ น้ สามัญ
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares, having the right to vote equal to
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares, having the right to vote equal to
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

(2)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

(3)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

พ.ศ.
Year

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง ดังนี้
votes,
เสี ยง ดังนี้
votes.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, reside at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for year 2018
ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้องสาทร 2 ชั้น 4 โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
on 27th April 2018 at 2 P.M. at Sathorn II Room, 4th Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok or
any adjournment at any date, time and place thereof.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ น้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
To grant the total amount of share holding and having the right to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial shares as follows:
 หุ น้ สามัญ
หุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
ordinary share
shares, and having the right to vote equal to
 หุ น้ บุริมสิ ทธิ
หุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
preference share
shares, and having the right to vote equal to
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง
Total amount of voting rights
votes.

เสี ยง
votes,
เสี ยง
votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:




วาระที่ 1
Agenda 1
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 2
Agenda 2



(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณารับทราบรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2550
To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
To consider and acknowledge the operational results of the Company for the accounting year ending 31
December 2017

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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 วาระที่ 3
Agenda 3




(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 4
Agenda 4


(ก)
(a)
(ข)
(b)

(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมตั งิ ดการจ่ ายเงินปันผล
To consider and approve not to allocate dividend payments

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 5
Agenda 5


พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
To consider and approve the Financial Statements for the accounting year ending 31 December 2017

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
To consider and approve the appointment of the directors who are due to retire by rotation

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment the all directors who are due to retire by rotation
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment each director who are due to retire by rotation
นายวัลลภ ศรี ไพศาล
Mr. Wallop Sripaisal
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
Mr. Supachoke Panchasarp
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 วาระที่ 6
Agenda 6

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
To consider and approve and the determination of the directors’ remuneration for
the year 2018
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(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 7
Agenda 7


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 8
Agenda 8


(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
To consider and approve the appointment of the auditor, and the determination of the audit fee for the year 2018

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
To consider and approve the amendments to the Articles of Association of the Company

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
แก้ไขข้อบังคับข้อ 16
To amend the Articles of Association of the Company Articles 16
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
แก้ไขข้อบังคับข้อ 30
To amend the Articles of Association of the Company Articles 30
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
แก้ไขข้อบังคับข้อ 31
To amend the Articles of Association of the Company Articles 31
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 9
Agenda 9


(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters, if any

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
หน้า 4 ของจานวน 6 หน้า
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการ
ลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ อง
ใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any
matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our
behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ ผูร้ ั บมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุ ในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy
Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและ
ดูแลหุ น้ ให้เท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for
splitting votes.
4. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as
attached.

หน้า 5 ของจานวน 6 หน้า
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Adamas Incorporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561
In the Annual General Meeting of the Shareholders for year 2018
ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้องสาทร 2 ชั้น 4 โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ หรื อที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
on 27th April 2018 at 2 P.M. at Sathorn II Room, 4th Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof..













วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

หน้า 6 ของจานวน 6 หน้า
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ทีผ่ ้เู ข้ าร่ วมประชุมต้องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
การลงทะเบียน
บริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 13.00 น.ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน
2561 ณ ห้องสาทร 2 ชั้น 4 โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ
10210 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
การมอบฉันทะ
กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กบั บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยง
แทนตนได้ โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีหนังสื อมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1.
ผูถ้ ื อหุ ้น ทั่วไป ให้เลื อกใช้หนังสื อมอบฉัน ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ งเพี ยงแบบเดี ยวเท่ านั้น
โดยบริ ษทั แนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
2.
ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูล้ งทุน ต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น
ให้เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
3.
ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4.
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์ หรื อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 6 หากผูถ้ ือหุ ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั
แล้ว บริ ษทั ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
5.
กรอกข้อความในหนังสื อมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผมู ้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะลงลายมือ ชื่อ
ในหนังสื อมอบฉัน ทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทั้งขี ดฆ่ าลงวันที่ ที่ท าหนังสื อมอบฉันทะ
ดังกล่าว
6.
ให้ผูร้ ั บมอบฉันทะแสดง หนังสื อมอบฉัน ทะและเอกสารประกอบการมอบฉัน ทะตามที่ ระบุ ไว้ในส่ วนของ
เอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาหรับผูร้ ับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารทีต่ ้ องนามาแสดงในวันประชุม
1.
บุคคลธรรมดา
1.1
ผู้ถือหุ้นทีม่ สี ัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุ ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)
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(ข)

1.2

2.

ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุ ้น และต้นฉบับและสาเนาบัตรประจาตัว
หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี ผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ ทั้งนี้
ต้นฉบับหนังสื อมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ ลงลายมือชื่ อของผูม้ อบ
ฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดิ นทางของผูถ้ ือหุ ้น, ต้นฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัว
หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี ผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ ทั้งนี้
ต้นฉบับหนังสื อมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่ อของผูม้ อบ
ฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท

นิตบิ ุคคล
2.1
นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
หนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ออกไม่เกิ น 1 ปี โดยกรมทะเบี ยนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ พร้อม
ต้นฉบับและสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี กรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่จะเข้าประชุม
(ข)
ในกรณี ม อบฉั น ทะ ส าเนาบัต รประจ าตัวหรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี กรรมการเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับ
และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี ผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูร้ ั บมอบฉัน ทะ ทั้งนี้ ต้น ฉบับ หนังสื อ มอบฉัน ทะให้กรอกข้อ ความถู กต้อ งครบถ้วน
และลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจของนิ ติบุคคลดังกล่าวในฐานะผูม้ อบฉันทะและของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2.2

นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)
หนังสื อรับรองนิ ติบุคคล และหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งจะต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับระบุชื่อนิ ติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิ ติบุคคลและเงื่อนไขหรื อ
ข้อจากัดอานาจในการลงลายมื อชื่ อ และที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับและสาเนาบัตร
ประจ าตัว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี ผู ้มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พัน นิ ติ บุ ค คลเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
(ข)
ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผมู ้ ีอานาจลงลายมือชื่อเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูม้ ี อานาจของนิ ติบุคคล ที่ ลงลายมือชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อม
ต้น ฉบั บ และส านาบั ต รประจ าตัว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี ผู ้รั บ มอบฉั น ทะเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสื อมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจของนิ ติบุคคลดังกล่าวในฐานะผูม้ อบฉันทะ และของ
ผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
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หมายเหตุ:
1) ในกรณี ของสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง จะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือบัตรหรื อหนังสื อ
เดินทางนั้น
2) สาหรับสาเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลนั้น
3) สาหรับเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่ งเป็ นเอกสารที่ จัดทาขึ้น ในต่างประเทศ หรื อสาเนาของเอกสารดังกล่าวต้อง
รับรองลายมือชื่ อโดยโนตารี พบั บลิค หรื อสถานฑูตไทยหรื อสถานกงสุ ลไทย ในประเทศที่ จดั ทาเอกสาร โดยมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันประชุม ในกรณี ที่เอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้อง
จัดทาคาแปลเอกสารเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคาแปล
โดยผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลดังกล่าว
4) กรณี มีปัญหาโต้แย้งในเรื่ องความถูกต้องสมบูรณ์ ของหนังสื อมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรื อผูท้ ี่
ประธานคณะกรรมการมอบหมายเป็ นผูช้ ้ ีขาด
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับ
แต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้น
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 25 คนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย ในกรณี น้ ีให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู ้
ถือหุ ้นทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามารถจัดประชุม ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
จังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุค คลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนใน
การประชุมได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุม
ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัง่ โมง จานวนผูถ้ ือ
หุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้น
ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าหากการประชุ มนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้ป ระธานกรรมการนั่งเป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้าไม่มี ประธาน
กรรมการหรื อประธานกรรมการมิได้เข้าประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรื อมี แต่ไม่อาจปฏิ บัติหน้าที่ ได้ ก็ให้ที่ ประชุ ม
เลือกตั้งผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธาน
ข้อ 28. ในการออกเสี ย งลงคะแนนให้ หุ้น หนึ่ งหุ ้น มี เสี ยงหนึ่ งเสี ยง และมติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น นั้น ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การท า แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วนที่ สาคัญ การมอบหมายให้บุค คลอื่ นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุ คคลอื่ นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่อที่ ป ระชุ ม แสดงถึ งผลการด าเนิ นการของ
บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีบริ ษทั ที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
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ข้อ 30. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มา
หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ ใช้บังคับกับการทารายการเกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบี ยน หรื อการได้มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พย์ของบริ ษ ัทจดทะเบี ยน แล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์และวิธี การตามที่
ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
ข้อ 31. รอบบัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 32. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั
สมุดและบัญชีท้ งั หลายของบริ ษทั จะต้องทาเป็ นภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกากับและต้องทาตาม
มาตราฐานการทาบัญชีสากลซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปในประเทศไทยและตามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและงบบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบบัญชีกาไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและงบบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 35. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล
งบบัญชี กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ ้น ให้บริ ษทั จัดส่ ง
รายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ ้นจะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย ผูส้ อบบัญชี
ต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรื อดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ให้ผสู ้ อบบัญชีมีอานาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ได้ในเวลาทาการของบริ ษทั และให้มีสิทธิ ที่จะเรี ยกให้กรรมการ พนักงาน
และลูกจ้างของของบริ ษทั ให้ขอ้ ความและคาชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งทาการรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชี เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี และต้องแถลงใน
รายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริ งและถูกต้องของบริ ษทั หรื อไม่
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ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่น นอกจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุ น
สะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
เว้นแต่เป็ นกรณี ของหุน้ บุริมสิ ทธิที่ขอ้ บังคับระบุไว้เป็ นการอื่น เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุ ้น
หุน้ ละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั
มีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมการลง
มติ แล้ว แต่ ก รณี ทั้งนี้ ให้ แจ้งเป็ นหนัง สื อ ไปยังผูถ้ ื อ หุ ้ น และให้โ ฆษณาค าบอกกล่ าวการจ่ ายเงิ น ปั น ผลนั้น ใน
หนังสื อพิมพ์ดว้ ย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริ ษทั หากการจ่ายเงินปั นผลนั้น ได้กระทาภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 37. บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุ ทธิ ประจาปี หักดัวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ข้อ 38. ตราประทับของบริ ษทั มีดงั นี้
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
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