ที่ JTS/CS-010/2561
27 เมษายน 2561
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561 ได้ มีมติดงั นี ้ :
1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการออก
เสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,951,503 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
วาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
มติ
จํานวนหุ้น
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
598,951,503
100
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
3. อนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
วาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
มติ
จํานวนหุ้น
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
598,951,507
100
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A
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4. อนุมตั ิเรื่ องการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 ไม่จดั สรรเงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายครบร้ อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับบริษัทแล้ ว
ทําให้ ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีทนุ สํารองตามกฎหมาย รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 70,645,730 บาท
4.2 งดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 เพื่อนํากําไรสะสมไว้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
วาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
มติ
จํานวนหุ้น
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
598,951,507
100
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A
5. อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ประจําปี 2561 ดังนี ้
เลขที่ใบรั บอนุญาต
บริษัท
ชื่อ-สกุล
1. นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
4523
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
หรื อ
2. นายศุภชัย
ปั ญญาวัฒโน
3930
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
หรื อ
3. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ
5874
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ และอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท โดย
ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น โดยรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
วาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
มติ
จํานวนหุ้น
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
598,951,507
100
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A
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6. อนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 ดังนี ้
6.1 อนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่
โดย
กรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้ แก่ ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน พลตรี (หญิง)สุนนั ทา สิริสมั พันธ์ และ
นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิ
ออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รายชื่อกรรมการ/ตําแหน่ง
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
1. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ
สูทกวาทิน
598,983,307
100
100 0.00000
0 N/A
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. พลตรี (หญิง)สุนนั ทา สิริสมั พันธ์
598,983,407
100
0 0.00000
0 N/A
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย 598,983,407
100
0 0.00000
0 N/A
กรรมการ
6.2 อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ
บริ ษัทฯ สําหรับปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมในวาระนี ้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มีบตั ร
เสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
มติ
จํานวนหุ้น
ซึ่งมาประชุม โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
598,933,407
99.9917
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
50,000
0.0083

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
(นายปลื ้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ
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