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SIM 028/60                                                                               

 
25 เมษายน 2560 

 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2560 เม่ือวนัท่ี            
25 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัส่ี 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยเม่ือเร่ิมเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้มาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 126 ราย 
เป็นจ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 3,372,908,824 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6527 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดของบริษัท              
โดยแบ่งเป็นมาดว้ยตนเอง 26 ราย เป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 26,754,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.608 และมอบฉันทะ 100 ราย    
เป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 3,346,154,211 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.0446 ซ่ึงท่ีประชุมไดมี้มติในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 3,373,309,619 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 

   
2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปี 2559 

 

3. อนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  
เห็นดว้ย 3,373,382,845 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 

 

4. อนุมติัใหง้ดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 และไม่มีการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรร
เงินส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 3,373,383,345 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
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5.  อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร และ นายคนัธิศ 
อรัณยกานนท์ และ นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และเห็นสมควร
แต่งตั้ ง ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร และ นายคันธิศ อรัณยกานนท์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ        
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

1)  ดร.โชติวทิย ์ชยวฒันางกรู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
  ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เห็นดว้ย 3,370,382,345 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9110 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
งดออกเสียง 3,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0889 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 

  

2) นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
เห็นดว้ย 3,372,563,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9757 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
ไม่เห็นดว้ย 19,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
งดออกเสียง 800,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0237 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 

   

3) นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
เห็นดว้ย 3,373,383,345 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 

    

 6.  อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท
เท่ากบัปีท่ีผ่านมา ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จกรรมการโดยไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน ค่าเบ้ีย
ประชุมต่อคร้ัง ส าหรับกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมก าหนดจ่ายเท่ากบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี                    

                      คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ        
-  ประธานกรรมการ จ านวน        30,000 บาทต่อคร้ัง 
-  กรรมการ  จ านวน        15,000 บาทต่อคร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
-  ประธานกรรมการ  จ านวน 20,000 บาทต่อคร้ัง 
-  กรรมการ  จ านวน 15,000 บาทต่อคร้ัง 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนไม่ได้
รับค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย 3,348,402,345 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2595 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
งดออกเสียง 24,981,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7405 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
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7.          อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 

1.  นายวชิาติ โลเกศกระวี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 
2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 
3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 
 

ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหา       
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมติัค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 จ านวน 1,950,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 3,373,383,345 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุม 

   
8.    ไม่มีวาระอ่ืนเสนอในท่ีประชุม 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  
                                                 

                      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                                                                                        (นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์) 
                         ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

         บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
ส่วนงานเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766 
โทรสาร   : 02-502-6870 


