
SIM 023/58                                                                                

วนัที� 29 เมษายน 2558 

 

เรื�อง แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 

2558 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแมจิก 3 ชั�น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัสี� ดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210 โดยเมื�อเริ�มเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้มาประชุมทั�งโดยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 230 ราย เป็นจาํนวน

หุน้ทั�งสิ�น 3,627,004,232 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดของบริษทั ซึ� งที�ประชุมไดมี้มติใน

วาระต่างๆ ดงันี�  

 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  
 

เห็นดว้ย 3,627,267,733 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

   

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2557  
 

3. อนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  
  

เห็นดว้ย 3,627,777,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

ไม่เห็นดว้ย 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

 

4. อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท โดยที�บริษทัไดจ่้ายเป็นเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้หุ้นละ 0.06 บาท เมื�อวนัที� 3 กนัยายน 2557 คงเหลือจ่ายในงวดนี� อีกหุ้นละ 0.03 บาท 

ให้กบัผูถื้อหุ้นที�มีรายชื�อ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 20 มีนาคม 2558 เงินปันผลกาํหนดจ่ายในวนัที�        

15 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษทัไดจ้ดัสรรเงินสํารองตาม

กฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 

เห็นดว้ย 3,627,735,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

ไม่เห็นดว้ย 62,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 
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5. อนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 3 ท่านไดแ้ก่ นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ 

และนายจง ดิลกสมบติั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  
 

1) นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  

เห็นดว้ย 3,627,710,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9976 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

งดออกเสียง 86,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 
  

2)     นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

 กรรมการบริหารความเสี�ยง 
  

เห็นดว้ย 3,627,710,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9976 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

งดออกเสียง 86,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 
   

3)   นายจง ดิลกสมบติั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง  
  

เห็นดว้ย 3,626,710,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9701 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

งดออกเสียง 1,086,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0299 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

    

 6. อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจาํปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท

เท่ากบัปีที�ผา่นมา ซึ�งประกอบดว้ยค่าเบี�ยประชุมและค่าบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี� ย

ประชุมต่อครั� ง สาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผา่นมา ดงันี�                                                                                                            

                            หน่วย : บาท 

                                                                                                                   ประธาน            กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั                                          30,000    15,000   

 คณะกรรมการตรวจสอบ                           30,000      15,000   

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                20,000         15,000   

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน           20,000 15,000 

ทั�งนี�คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการเพื�อความยั�งยืน ไม่ไดรั้บค่า

เบี�ยประชุม เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติัในวาระนี� มีดงันี�  

เห็นดว้ย 3,609,712,583 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5015 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

งดออกเสียง 18,084,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4985 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 
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 7. อนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี�  จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจาํปี 2558 โดยอนุมติัค่าสอบบญัชีจาํนวน 1,400,000 บาท เท่ากบัปีที�ผา่นมา 
 

1.  นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4604 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2553-2554 และ 2557 รวมระยะเวลา 3 ปี) 

2.  นายวชิาติ โลเกศกระว ี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

      (ยงัไม่เคยทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั) 

3.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี) 
  

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหา

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติัในวาระนี�  มีดงันี�  
  

เห็นดว้ย 3,627,793,583 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

งดออกเสียง 3,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 
   

8. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทํ จาํนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 444,000,000 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท โดยลดในส่วนของหุน้สามญั จาํนวน 39,750,000 บาท มูลค่าที�ตราไว ้

หุ้นละ 0.10 บาท ที�จัดสรรไวเ้พื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซึ� งไดสิ้�นสุดโครงการแลว้ 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติัในวาระนี�  มีดงันี�  
  

เห็นดว้ย 3,627,737,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

งดออกเสียง 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 
 

9. อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้งกบั

การลดทุนจดทะเบียนตามวาระที� 8 เป็นดงันี�  

   “ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน  จาํนวน      440,025,000 บาท  (สี�ร้อยสี�สิบลา้นสองหมื�นหา้พนับาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น             4,400,250,000    หุน้    (สี�พนัสี�ร้อยลา้นสองแสนหา้หมื�นหุน้) 

          มูลค่าหุน้ละ                        0.10     บาท   (สิบสตางค)์ 

                    โดยแบ่งออกเป็น 

   หุน้สามญั            4,400,250,000   หุน้    (สี�พนัสี�ร้อยลา้นสองแสนหา้หมื�นหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ              -              หุน้    (-)” 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติัในวาระนี�  มีดงันี�   

เห็นดว้ย 3,627,787,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 

งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม 



 4

10.      ไม่มีวาระอื�นเสนอในที�ประชุม 
 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ  
                                               

                      ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

                                                                                                                        (นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์) 

              กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

    บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

โทรศพัท ์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766 

โทรสาร  : 02-502-6870 


