ที่ JTS/CS-027/2560
25 ธันวาคม 2560
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2560 ได้ มีมติดงั นี ้ :
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,849,005 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
วาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
มติ
จํานวนหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
598,845,205
99.9994
ไม่เห็นด้ วย
3,800
0.0006
งดออกเสียง
0
N/A
2. อนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 239,570,620 หุ้น มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออก
เสียงในวาระนี ้จํานวน 4 ราย ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
มติ
จํานวนหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
239,353,721
99.9095
ไม่เห็นด้ วย
14,899
0.0062
งดออกเสียง
202,000
0.0843
ผู้ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
359,710,100
-
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
(นายปลื ้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ
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[TRANSLATION]
Our Ref. JTS/CS-027/2560
December 25, 2017
Subject
To

Report on the resolutions of the EGM No. 1/2017
The President of the Stock Exchange of Thailand

Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the “Company”) would like to report the
resolutions made at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 (the “EGM No.
1/2017”) held on December 25, 2017 as detailed below:1. The Meeting has endorsed the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
convened on April 28, 2017. Details of the vote are as follows:The number of shares of the shareholders, attending the Meeting and casting the votes on this
agenda item, was 598,849,005 shares. There was no shareholder without the voting right on this
agenda item. There was no invalid voting ballot. The Meeting resolutions are as follows:% of total shares of the shareholders,
Resolution

attending the Meeting and casting the

Number of shares

votes, excluding invalid voting ballots
Agree
Disagree

598,845,205

99.9994

3,800

0.0006

Abstain

0

N/A

2. The Meeting has approved the offer of financial assistance to Jasmine International Public
Company Limited, which constitutes a connected transaction of the Company. Details of the vote
are as follows:The number of shares of the shareholders, attending the Meeting and having the right to vote on
this agenda item, was 239,570,620 shares. There were 4 shareholders who had no right to vote
on this agenda item. There was no invalid voting ballot. The Meeting resolutions are as follows:% of total shares of the shareholders,
Resolution

Number of shares

attending the Meeting and having the
right to vote, excluding invalid voting
ballots

Agree
Disagree
Abstain
Not eligible

239,353,721

99.9095

14,899

0.0062

202,000

0.0843

359,710,100

-
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Please be informed accordingly.

Sincerely yours,
Jasmine Telecom Systems Public Company Limited.
[Pleumjai Sinarkorn]
(Mr. Pleumjai Sinarkorn)
Chairman of the Board of Directors
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