
SIM 035/59                                                                             
วนัที� 29 เมษายน 2559

เรื�อง แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) ขอแจ้งมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 29
เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งแมจิก 3 ชั;น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัสี�
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยเมื�อเริ�มเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้มาประชุมทั;งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 172 ราย
เป็นจาํ นวนหุ้นทั; งสิ;น 3,348,.845,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.1058 ของจาํ นวนหุ้นที�จาํ หน่ายได้ทั; งหมดของบริษัท
ซึ�งที�ประชุมไดมี้มติในวาระต่างๆ ดงันี;

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี;

เห็นดว้ย 3,349,003,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม

 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2558

3. อนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี;

เห็นดว้ย 3,349,008,531 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม

4.อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท โดยที�บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแลว้หุน้ละ 0.015 บาท เมื�อวนัที� 9 กนัยายน 2558 จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ�มเติม และไม่มีการ
จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษทัไดจ้ดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนของบริษทั ตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี;

เห็นดว้ย 3,349,008,531 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม



5.  อนุมติัแตง่ตั;งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั;ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต และ นายวฒันช์ยั
วไิลลกัษณ์ และ นายประชา พทัธยากร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง และเห็นสมควรแตง่ตั;ง
นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยคะแนนเสียงเป็นดงันี;

1)  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
เห็นดว้ย 3,349,008,531 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม

2)  นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
เห็นดว้ย 3,341,227,531 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7677 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
งดออกเสียง 7,781,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2323 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม

3)   นายประชา พทัธยากร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการเพื�อความยั�งยนื
เห็นดว้ย 3,349,008,531 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม

 

6.  อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจาํปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท
เท่ากบัปีที�ผ่านมา ซึ�งประกอบดว้ยค่าเบี;ยประชุมและค่าบาํเหน็จกรรมการโดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี;ย
ประชุมตอ่ครั; ง สาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผา่นมา ดงันี;                    

                      คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการ จาํนวน        30,000 บาทตอ่ครั; ง
- กรรมการ จาํนวน        15,000 บาทตอ่ครั; ง

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการ จาํนวน 20,000 บาทตอ่ครั; ง
- กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทตอ่ครั; ง
ทั;งนี;  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการ เพื�อความยั�งยนืไม่ไดรั้บคา่
เบี;ยประชุม  เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติัในวาระนี; มีดงันี;
เห็นดว้ย 3,319,374,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1150 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
งดออกเสียง 29,638,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8850 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม



7.         อนุมติัแต่งตั;งผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี;  จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัประจาํปี 2559 โดยอนุมติัคา่สอบบญัชีประจาํปี 2559 จาํนวน 1,750,000 บาท เพิ�มขึ;นจากปีก่อน เนื�องจาก
ธุรกิจใหม่จาํนวน 200,000 บาท และจากการเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชี และรายงานของผูส้อบบญัชี
ที�มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2559 จาํนวน 150,000 บาท  ทั;งนี; ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมคา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็อื�นๆ เช่น
คา่ถ่ายเอกสาร คา่ใชจ่้ายในการเดินทาง ฯลฯ

1.  นายวชิาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451
      (ยงัไม่เคยทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั)
2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยย์์ วรเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377
      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี)
3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799
      (ยงัไม่เคยทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั)

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ให้บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสาํนักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติัในวาระนี;  มีดงันี;

เห็นดว้ย 3,349,013,531 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�เขา้ประชุม

  

8.    ไม่มีวาระอื�นเสนอในที�ประชุม

จึงเรียนมาเพื�อทราบ

         

                      ขอแสดงความนบัถือ

                                                                                                                       (นายจกัรกฤช จารุจินดา)
                       ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร
    บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษทั
โทรศพัท ์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766
โทรสาร   : 02-502-6870


