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26 มีนาคม 2553
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1) สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
จํานวน 1 ฉบับ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552
2) CD-ROM รายงานประจําป 2552 พรอมงบดุลและงบกําไร
จํานวน 1 แผน
ขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
3) ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
4) ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
5) แผนที่อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
6) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
จํานวน 1 ฉบับ
ดวยคณะกรรมการของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญ ผู
ถือหุนประจําป 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่
200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ไดจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2552
การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552
(สิ่งที่สงมาดวย 2) ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว
เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552
การลงมติ : ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏ
ในหมวดงบการเงินของรายงานประจําป 2552 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการ
พิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบ
บัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและเรื่องเงินปนผลประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38 ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไปในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแตละป
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทฯ มีกําไรกอนการดอยคาของเงินลงทุน จํานวน 621,495,921.- บาท หักขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
จํานวน 437,339,956.- บาท ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 184,155,965.- บาท แตบริษัทฯ ตองสํารองหุนทุนซื้อ
คืนโครงการ 2 จํานวน 614,999,968.- บาท ทําใหมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 394,495,109.- บาท
บริษัทฯ จึงไมตองจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายในป 2552
อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 บริษัทฯ ไดตัดหุนทุนซื้อคืนโครงการ 2 และดําเนินการลดทุนจดทะเบียนใน
สวนของหุนทุนซื้อคืนโครงการ 2 แลว รายการสํารองหุนทุนซื้อคืนดังกลาว จึงโอนกลับเขาเปนกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร
สําหรับการจายเงินปนผลประจําป 2552 จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2552 ตามที่กลาวมาในวรรคกอนบริษัทฯ
มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 394,495,109.- บาท จึงไมสามารถจายเงินปนผลไดในป 2552 ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 มาตรา 115 ซึ่งกลาววา “การจายเงินปนผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล…”
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลประจําป 2552
สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของป 2551 และ 2552 มีดังตอไปนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2552 (ปที่เสนอ)
ป 2551 (ปที่ผานมา)
1. กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
184,155,965.- บาท
(1,335,637,566.-) บาท *
2. กําไร (ขาดทุนสะสม) ยังไมจัดสรร
(394,495,109.-) บาท
36,348,894.- บาท
3. จํานวนหุน
7,399,491,378 หุน
7,689,769,663 หุน
(หักหุนซื้อคืนจํานวน 634,400,000 หุน) (หักหุนซื้อคืนจํานวน 634,400,000 หุน)

4. อัตราเงินปนผลจายตอหุน
งดจาย
งดจาย
5. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
งดจาย
งดจาย
6. อัตราสวนการจายเงินปนผล
งดจาย
งดจาย
หมายเหตุ : * ในป 2551 บริษัทฯ ขาดทุนจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเปนจํานวน 1,745 ลานบาท
การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553
1. นายศุภชัย
ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 (เปนผูลงนามรับรองงบการเงินของ
บริษัทฯ/บริษัทยอย และบริษัทรวม ในป 2550-2552 รวม 3 ป โดยปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา)
หรือ
2. นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3459 (เปนผูลงนามรับรองงบการเงิน
หรือ
ของบริษัทฯ/บริษัทยอย และบริษัทรวม ในป 2549 รวม 1 ป โดยปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา)
-2-

3. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844 (ยังไมเคยลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษัทฯ/บริษัทยอย และบริษัทรวม)
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ
พรอมกันนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนไมเกิน 1,400,000 บาท โดยเทากับคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนในป 2552 ที่ผานมา
สําหรับคาบริการอื่นๆ ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ น ว า สมควรที่ จ ะเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนด
คาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2553
การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553
6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 14 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถา
จํานวนกรรมการที่จะออกไมอาจแบงใหตรงเปน 3 สวนไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได” ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 อัตรา (ตําแหนง
กรรมการวาง 1 อัตรา เนื่องจากการลาออกของพลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ เมื่อเดือนมกราคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนและสรรหากําลังดําเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงแทน) ในปนี้มีกรรมการที่ตองออก
ตามวาระจํานวน 4 ทานดังนี้
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน (ดํารงตําแหนงแทนอัตราของนายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก จึงมีวาระเหลือเทากับวาระ
ของนายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก)
2. ดร. โยธิน
อนาวิล
3. นายสุพจน
สัญญพิสิทธิ์กุล
4. นางสาวสายใจ คีตสิน
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
สรรหาแลว เห็นวาสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท
อนึ่ง เนื่องจากนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเปนผูบริหารของบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธทางธุรกิจกับกลุมบริษัทจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โดยกลุมบริษัทจัสมิน อินเตอร
เนชั่นแนล ใหบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
Surveillance System (CCTV) และแอพพลิเคชั่นสตางๆ ภายในศูนยการคาซึ่งอยูภายใตการบริหารงานของบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคารวมเกินกวาขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ในขอ 16 (ง) กลาวคือมีมูลคาตั้งแตรอยละ
สามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
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ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ ระมัดระวังตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2551 แลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน เปนผูมีความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญ และวิสัยทัศนเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ และการมีความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน ไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระตอบริษัทแตอยางใด
(ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตามสิ่งที่สง
มาดวย 4)
การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ในป 2552 ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2552 เปนจํานวนเงินไมเกิน 8.5 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ อยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
แลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ สําหรับ
ป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 8,500,000 บาท ซึ่งเทากับป 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนตอเดือน (บาท)
ป 2552
ป 2553 (เสนอปรับใหม)
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
160,000
ประธานกรรมการ
60,000
กรรมการอิสระ
40,000
40,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
กรรมการตรวจสอบ
20,000
20,000
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
10,000
10,000
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
5,000
5,000
กรรมการที่เปนผูบริหาร
20,000*
20,000*
คาบําเหน็จของกรรมการบริษัท
9*
9*
หมายเหตุ : * นายพิชญ โพธารามิก ไมขอรับคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จในฐานะกรรมการบริษัทฯ
ตําแหนง

คณะกรรมการเห็ น ควรให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค า ตอบแทนและค า บํ า เหน็ จ ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2553 ตามรายละเอียดขางตน (สําหรับขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถดูรายละเอียดไดจากรายงานประจําป 2552 หัวขอ 5.2 การจัดการ)
การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิ และหุนสามัญที่ออกไวรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดง
สิทธิและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2 และ ESOP
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ไดออกและเสนอขาย JAS-W, JAS-W2 และ ESOP และในระหวางที่
บริษัทฯ อยูในแผนฟนฟูกิจการ บริษัทฯ มีการออกหุนบุริมสิทธิเพื่อใชในโครงการแปลงหนี้เปนหุนบุริมสิทธิโดยสมัครใจ
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นั้น เนื่องจากมีจํานวนหุนทุนจดทะเบียนที่ออกไวรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ และการ
แปลงหนี้เปนหุนบุริมสิทธิ คงเหลืออยูทั้งสิ้นจํานวน 6,254,054,842 หุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
จํานวนหุน
1. หุนสามัญที่ออกไวรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2
6,054,054,842
และ ESOP ซึ่งประกอบดวย :
- หุนรองรับการแปลงสภาพ Warrant ทั้ง 3 ชนิดที่ไมใชสิทธิแปลงสภาพจํานวน
5,204,838,792 หุน
- หุนสามัญที่ออกไวรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพและการปรับสิทธิของ Warrant ทั้ง 3 ชนิด
จํานวน 849,216,050 หุน
2. หุนบุริมสิทธิตามโครงการแปลงหนี้เปนหุนบุริมสิทธิโดยสมัครใจ
200,000,000
รวมทั้งสิ้น
6,254,054,842
และเนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดตางๆ ไดหมดอายุลง โดย JAS-W หมดอายุวันที่ 2 สิงหาคม 2552 JAS-W2
หมดอายุวันที่ 8 กุมภาพันธ 2552 สวน ESOP (ฉบับสุดทาย) ใชสิทธิแปลงสภาพครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553
และไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพ (ซึ่ง ESOP ดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 10 เมษายน 2553) นั้น ทําใหบริษัทฯ ตองลด
ทุนจดทะเบียนลงตามจํานวนหุนที่ไมไดนํามาใช การเปลี่ยนแปลงหุนจดทะเบียนเปนดังนี้

รายละเอียด

จํานวนหุนจดทะเบียน
จํานวนหุนกอนเปลี่ยนแปลง จํานวนหุนหลังเปลี่ยนแปลง
14,287,946,220
8,033,891,378

จํานวนหุนจดทะเบียน
ชําระแลว
8,033,891,378 2)

ทุนจดทะเบียน
ประกอบดวย :
- หุนสามัญ
14,087,946,220
8,033,891,378
7,399,491,378
- หุนบุริมสิทธิ
200,000,000
1)
- หุนซื้อคืนครั้งที่ 1
634,400,000
1)
หมายเหตุ ระยะเวลาจําหนายหุนที่ซื้อคืน ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2553
2)
จํานวนหุนทุนจดทะเบียนชําระแลวที่แสดงไดหักหุนที่ซื้อคืนโครงการ 2 จํานวน 1,397,727,200 หุน แลว
โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนโดยการ
ตัดหุนบุริมสิทธิ และหุนสามัญที่ออกไวรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิและการปรับสิทธิของ
JAS-W, JAS-W2 และ ESOP ตามรายละเอียดดังกลาว
การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4
ขอเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิ และหุนสามัญที่ออกไวรองรับ
การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2 และ ESOP นั้น ทําใหบริษัทฯ
จะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดังกลาว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 โดยใหยกเลิกขอความในขอ 4 เดิม คือ
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ขอความเดิม
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
และใหใชขอความใหมดังนี้
ขอความใหม
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

7,143,973,110 บาท (เจ็ดพันหนึ่งรอยสี่สิบสามลานเกาแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
หนึ่งรอยสิบบาท)
14,287,946,220 หุน (หนึ่งหมื่นสี่พันสองรอยแปดสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หมื่น
หกพันสองรอยยี่สิบหุน)
0.50 บาท (หาสิบสตางค)
14,087,946,220 หุน
200,000,000 หุน

(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หมื่นหกพันสอง
รอยยี่สิบหุน)
(สองรอยลานหุน)”

4,016,945,689 บาท (สี่พันสิบหกลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันหกรอยแปดสิบเกา
บาท)
8,033,891,378 หุน (แปดพันสามสิบสามลานแปดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันสาม
รอยเจ็ดสิบแปดหุน)
0.50 บาท (หาสิบสตางค)
8,033,891,378 หุน

(แปดพันสามสิบสามลานแปดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันสาม
รอยเจ็ดสิบแปดหุน)

หุนบุริมสิทธิ
- ไมมี - หุน”
การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กําหนดไววาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในการประชุมครั้งนี้
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (วัน Record Date) ในวันพุธที่
31 มีนาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553
จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน ในกรณีที่ทานผูถือ
หุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวม
ประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่สงมา
ดวย 6 (ติดอากรแสตมป 20 บาท) พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุม และนํามามอบใหที่ประชุมกอนเริ่มการประชุม ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได
สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น และเพื่อความสะดวก
บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 1/2552
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. ดร. วิชิต
แยมบุญเรือง
2. ดร. วรพล
โสคติยานุรักษ
3. ดร. โยธิน
อนาวิล
4. นายพิชญ
โพธารามิก
5. นายสมบุญ
พัชรโสภาคย
6. นายสุพจน
สัญญพิสิทธิ์กลุ
7. นายธีรศักดิ์
จีรอัศวพงศ
8. นายปลื้มใจ
สินอากร
9. นางสาวสายใจ คีตสิน

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ ผูชวยกรรมการผูจัดการฝาย Accounting & Regulatory/Compliance
เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไมเขารวมประชุม
พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และกรรมการอิสระ

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
นายพิสิฐ
ตันติโรจนกิจการ

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผูเขารวมประชุม
คุณสิทธิพร
ธัญญะรัตนะ

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) จํากัด

เริ่มการประชุม
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ แจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ โดยสรุปใหที่ประชุมทราบ
กลาวคือ ถาไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ ถามีผูถอื หุน ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ใหสงบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกใหเพื่อนําคะแนนเสียงทีไ่ มเห็นดวย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สําหรับผูร ับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ที่ผูถือหุนไดระบุความ
ประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทฯ ไดนาํ คะแนนเสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไป
บันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลวในขณะรับลงทะเบียนผูเขาประชุม และจะนําการออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวล
ผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถือหุน รายอื่น
และจะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดใหที่ประชุมผูถือหุน ทราบตอไป
การออกเสียง
ลงคะแนนใหถือหนึ่งหุน เปนหนึ่งเสียง
และเนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ ยังมิไดแตงตั้งประธานกรรมการมาดํารงตําแหนงแทนทานผูหญิงนิรมล สุริยสัตย ที่ไดถึงแกอนิจกรรม ทําใหบริษัทฯ
ไมมีประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุมและบริษัทฯ ก็ยงั มิไดแตงตั้งรองประธานกรรมการ ดังนั้น โดยบทบัญญัติตามมาตรา 104
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แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 3 ที่ประชุมจึงเลือก ดร. วิชิต แยมบุญเรือง ผูถือหุน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ประธานฯ แถลงวามีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 128 ราย จากจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 7,836 ราย คิดเปน
รอยละ 1.63 ของจํานวนผูถอื หุน ทั้งหมด นับจํานวนหุน ได 4,740,106,550 หุน จากจํานวนหุน ที่จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
7,690,469,663 หุน คิดเปน รอยละ 61.6361 ของจํานวนหุนทีจ่ ําหนายแลวและมีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจํานวนหุน ดังกลาวไม
นับรวมหุน ตามโครงการรับซื้อหุนคืน จํานวน 634,400,000 หุน ซึ่งไมนับเปนองคประชุมและไมมีสทิ ธิออกเสียง ดังนั้นจํานวนหุน ที่เขาประชุม
วันนี้จงึ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงกลาวเปดประชุมเพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่
กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
ประธานฯ แจงวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอใหทปี่ ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
มติที่ประชุม :
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังตอไปนี้
จํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 4,740,286,550 หุน (ขณะดําเนินการประชุม มีผถู อื หุน
ลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม) ไมมีผูที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเปนดังนี้
มติ
จํานวนหุน
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน ที่เขารวมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
4,537,733,580
95.7270
ไมเห็นดวย
0
0
งดออกเสียง
202,552,970
4.2730
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุนคืน เพือ่ บริหารทางการเงิน
ประธานฯ ขอใหนางสาวสายใจ คีตสิน เลขานุการบริษัท ใหรายละเอียดตอที่ประชุม เลขานุการบริษัท แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ จะดําเนินการ
ซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินในจํานวน 1,350 ถึง 1,750 ลานหุน หรือคิดเปนจํานวนรอยละ 16.22 ถึง 21.02 ของหุน ที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษทั ฯ ซึ่งเกินกวารอยละ 10 ของหุน ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษทั ฯ ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 66/1 (2) แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ที่กาํ หนดใหบริษัทมหาชนสามารถซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินไดเมื่อบริษัท
มหาชนมีกาํ ไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน ในการซื้อหุนคืนของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารทางการเงิน และผลลัพธที่ไดจาก
การซื้อหุนคืนดังกลาวจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย บริษัทฯ จะใชวงเงินจํานวนไมเกิน 615 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินสูงสุดในการ
ซื้อหุนคืน ทั้งนี้ในการซื้อหุน คืนของบริษัทฯ ดังกลาว ไมเปนเหตุใหบริษัทฯ ประสบปญหาทางการเงิน เนื่องจาก ณ ปจจุบัน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2552) บริษัทฯ มีกําไรสะสม จํานวน 616 ลานบาท และมีสภาพคลองสวนเกินโดยพิจารณาจากความสามารถของบริษัทฯ ในการชําระ
หนี้ที่จะถึงกําหนดภายใน 6 เดือนขางหนานับแตวนั ที่จะเริ่มซื้อหุนคืนดังนี้
- ปจจุบัน บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจํานวน 1,038 ลานบาท
- บริษัทฯ มีภาระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน (ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2552)
จํานวน 36 ลานบาท
จากการพิจารณากําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯ สถานการณราคาหุน ของบริษัทฯ ในปจจุบนั รวมถึงประโยชนที่ผูถือหุน และ
บริษัทฯ จะไดรับจากการซื้อหุน คืนดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา สมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการซื้อ
หุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) และมอบหมายให 1) คณะกรรมการ หรือ 2) บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายมีอาํ นาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ในคําเสนอซื้อหุนคืนจากผูถือหุน เปนการทั่วไป เชน เวลา สถานที่ และวิธีการแสดงเจตนาขาย
หุนคืนแกบริษัทฯ การสงมอบใบหุน วิธีการจัดสรรหุน และวิธีการชําระเงินคาหุนใหแกผูถือหุน รวมถึงรายละเอียดอืน่ ๆ ในโครงการซื้อหุนคืน
ตามที่เห็นเหมาะสม และไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย และหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“กลต.”) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”)
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สําหรับขอมูลเบื้องตนของการซื้อหุน คืน ทางบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม อยางไรก็ตามเลขานุการบริษัท
ไดแจงรายละเอียดของโครงการซื้อหุนคืนของบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบอีกครั้งรวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่ไดพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องราคาทีจ่ ะเสนอซื้อหุน คืน และรายละเอียดอืน่ ๆ ในโครงการซือ้ หุนคืน
ดังกลาวดังตอไปนี้
รายละเอียดโครงการซื้อหุนคืน (Treasury Stock)
1. วงเงินสูงสุดในการซื้อหุน คืน
: ไมเกิน 615 ลานบาท
2. จํานวนหุน ทีจ่ ะซื้อคืน
: จํานวน 1,350-1,750 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 16.22-21.02 ของหุน สามัญที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด
3. วิธีการในการซื้อหุน คืน
: เสนอซื้อจากผูถ ือหุนเปนการทั่วไป
4. กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุน คืน : ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
5. หลักเกณฑในการกําหนดราคา : 1. ราคาทีจ่ ะเสนอซือ้ จะตองไมสงู กวาหรือต่าํ กวาราคาหุนสามัญของบริษัทฯ เฉลี่ยยอนหลัง 30 วัน
กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 บวกหรือลบ 0.04 บาท และ
หุนซื้อคืน
2. ราคาทีจ่ ะเสนอซือ้ คืนนั้นตองอยูในชวง 0.35-0.45 บาทตอหุน
จากการพิจารณาตามหลักเกณฑในขอ 1 และ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2552 มีมติกําหนดราคาที่จะเสนอซื้อหุนคืนเทากับ 0.40 บาทตอหุน
6. เหตุผลในการซื้อหุน คืน
: 1. เพื่อเปนการบริหารสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนใหแกสว นของผูถือหุน (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากําไรสุทธิตอหุน
(EPS)
3. เปนการสงสัญญาณแกผลู งทุนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงของบริษัทฯ
รวมทั้งไมมีสิทธิออกเสียง
7. สิทธิของหุน ที่บริษัทฯ ซื้อคืน : หุนที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน
ลงคะแนนและไมมีสิทธิในการรับเงินปนผล
8. ผลกระทบตอผูถือหุน
: ผูถือหุนอาจจะไดรับเงินปนผลตอหุนสูงขึน้ เนื่องจากหุน ที่ซื้อคืนจะไมมีสิทธิในการรับเงินปนผล และ
อาจจะทําใหอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสูงขึ้น
9. ผลกระทบตอบริษัทฯ
: บริษัทฯ จะมีสนิ ทรัพยสภาพคลองและมูลคาทางบัญชีของสวนของผูถือหุน ลดลง
10. กําหนดระยะเวลาจําหนายและ : กําหนดระยะเวลาการจําหนายหุนที่ซื้อคืน ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553
หากครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวบริษัทฯ จําหนายหุนที่ซื้อคืนไมหมด บริษัทฯ จะลดทุนที่ชําระ
การตัดหุนที่ซอื้ คืน
แลวโดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมิไดจําหนายทั้งหมดตามกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของตอไป
เมื่อเลขานุการบริษัทรายงานจบ ประธานฯ เสนอตอที่ประชุมวา การพิจารณาวาระนีค้ วรแบงออกเปน 2 ขั้นตอน กลาวคือ ขั้นตอนที่หนึ่ง “ใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการดําเนินโครงการซื้อหุน คืน เพื่อบริหารทางการเงิน” และขั้นตอนทีส่ อง “ใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติราคาที่
จะเสนอซื้อหุน คืน” ซึ่งที่ประชุมเห็นดวยกับขั้นตอนดังกลาว
กอนการพิจารณาลงมติตามขัน้ ตอนดังกลาวขางตน นายทองอินทร แสงงาม ผูถือหุนรายยอย ไดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบ
ภายหลังการซื้อหุน คืนวา นอกเหนือจากผลกระทบตอผูถือหุน และตอบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทไดรายงานไปแลวนัน้ ผลกระทบสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ผลกระทบของราคาหุน และสภาพคลองในตลาดหลักทรัพย โดยความเห็นสวนตน บริษัทฯ ควรเก็บเงินกําไรสะสมจํานวน 616
ลานบาทนีไ้ ว เพราะเมื่อถึงสิ้นปงบประมาณของบริษัทฯ กําไรสะสมของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีก จึงควรนําเงินจํานวนนีม้ าพิจารณาเปนเงินปนผล
สําหรับผูถือหุน ของบริษัทฯ
พันเอกผวน คลายพงษ ผูถือหุนรายยอย กลาววา ตนเห็นดวยกับหลักการการซื้อหุนคืนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ซึ่งตามกฎหมายบริษัทฯ จะดําเนิน
โครงการซื้อหุนคืนไดเมื่อบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ซึ่งเปนการลดความเสี่ยง จึงนับวาเปนเหตุผลที่เหมาะสม ทวา การที่บริษัทฯ เลือก
กําหนดการซื้อหุน คืนในชวงระยะเวลา 10 วัน นั้น สั้นเกินไป จึงขอใหคณะกรรมการชีแ้ จงเหตุผล และขอใหพิจารณาเพิ่มกําหนดชวงเวลาการซื้อ
หุนคืนในครั้งนี้
ตอขอซักถามของผูถือหุนรายยอยทั้งสองทานขางตน ประธานฯ ชี้แจงวา การดําเนินโครงการซื้อหุนคืนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพื่อ
บริหารสภาพคลองของบริษัทฯ เทานั้น ประธานฯ ไดเรียนตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาเรื่องนี้อยางรอบคอบแลว
และสามารถบริหารเงินใหเกิดประโยชนสงู สุดแกผูถอื หุนได
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สําหรับขอซักถามอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการซื้อหุน คืนนัน้ ประธานฯ ไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูตอบ ซึ่งประธานเจาหนาที่
บริหารไดเรียนตอที่ประชุมวา การดําเนินการซื้อหุน คืนในครัง้ นี้บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของ ตลท. ทุกประการ โดยตาม
ระเบียบของ ตลท. นั้น บริษัทฯ ไมสามารถจําหนายหุนที่ซื้อคืนไดทนั ทีภายหลังจากทีซ่ ื้อคืนจากผูถือหุน จนกระทั่งครบระยะเวลา 6 เดือนหลังจาก
การสิ้นสุดการซื้อหุนคืนทีก่ ําหนดและหลังจากนั้นบริษัทฯ จะทําการลดทุนหากขายหุน ที่ซื้อคืนไมหมด จะทําใหจาํ นวนหุน ทั้งหมดของบริษัทฯ
ลดลง ดังนัน้ กําไรที่บริษัทฯ ไดมาทั้งหมดจะถูกหารดวยจํานวนหุน ที่ลดลงทําใหรายไดตอหุน (Earnings per share) สําหรับผูถือหุน ทุกทาน
เพิ่มขึ้น
ผูถือหุนรายยอยไมระบุชื่อทานหนึ่ง ซักถามถึงผลดี ผลเสียของการซือ้ หุนคืน โดยตั้งขอสังเกตวา เมื่อปกอน บริษัทฯ ทําการลดมูลคาหุน ที่ตราไว
(Par) จาก 1.00.- (หนึ่งบาท) ลงเหลือ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) จากการลดมูลคาหุนดังกลาว บริษทั ฯ จะมีเงินจํานวนหนึ่งซึ่งเปนสวนล้ําจาก
ธุรกรรมดังกลาว ซึ่งไมไดคนื กลับมาใหผูถือหุน ครั้งนี้แทนทีจ่ ะดําเนินโครงการซื้อหุนคืน บริษัทฯ ควรจะนําเงินกําไรสะสมจํานวนนี้เฉลี่ยคืนใหผู
ถือหุน เพื่อผูถือหุน จะไดรับผลประโยชนโดยตรง โดยสวนตัว ตนเห็นวา การซื้อหุน คืนแลวลดคืนทุนภายหลัง ผูถือหุน ก็คงไมไดเงินคืน หรือหาก
ไมเฉลี่ยใหแกผูถอื หุน บริษัทฯ ก็อาจนําเงินจํานวนนี้ไปบริหารงานซึง่ บริษัทฯ ชํานาญ จนเกิดกําไร สงผลใหราคาหุนในตลาดสูงขึน้ ก็ได ขอเสนอ
ของผูถือหุนทานนี้ไดรับการสนับสนุนจากนายทองอินทร แสงงาม ผูถือหุน ซึ่งอภิปรายไปแลวขางตน ซึ่งเสนอเพิ่มเติมใหบริษัทฯ ตอบแทนผูถือ
หุนดวยการแจกหุน
นอกจากนั้น นายเกริก สามนตธรรม ผูถือหุน รายยอยอีกทานหนึ่ง ไดตั้งคําถามตอคณะกรรมการวา แมวาการซื้อหุนคืนจะสามารถกระทําไดเมื่อ
พิจารณาในทางนิติกรรม แตการใชทรัพยากรของบริษัทแตละบริษัทควรเปนไปเพื่อประโยชนสงู สุด และตองมีอัตราสวนทางการเงิน (Financial
Ratio) ที่เหมาะสม ฉะนั้น จึงขอใหคณะกรรมการชีแ้ จงเหตุผลในเรื่องของความเหมาะสมในการที่บริษัทฯ เลือกกําหนดการซื้อหุนคืน ณ เวลานี้
ตนเห็นวาบริษัทฯ ควรเก็บสภาพคลองสวนเกินที่มีอยูสํารองไวเผื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาซึ่งบริษัทฯ อาจประสบในอนาคต
ประธานฯ ตอบขอซักถามตาง ๆ ดังกลาวขางตนดวยตนเองและไดมอบหมายใหกรรมการทานอืน่ ๆ ตอบขอซักถามแกที่ประชุม ดังนี้
เกี่ยวกับการคืนเงินใหแกผูถือหุน ประธานฯ ชี้แจงวา ตองเปนไปตามขั้นตอน ซึ่งจะไดพิจารณาตอไป และประธานฯ ไดมอบหมายให ดร.วรพล
โสคติยานุรกั ษ กรรมการอิสระ อธิบายรูปแบบการคืนเงินแกผูถือหุน ความสรุปวา การคืนเงินผูถือหุนกระทําได 2 รูปแบบหลักๆ กลาวคือ 1)
การคืนในรูปแบบของเงินปนผล ซึ่งผูถือหุนจะตองชําระภาษีเปนรายได และ 2) การคืนในรูปแบบของการซื้อหุน คืน ผูถือหุนไมตองเสียภาษีตาม
กฎหมาย
เลขานุการบริษัท ชี้แจงตอที่ประชุมวา สําหรับกําหนดระยะเวลาซื้อหุนคืนในชวงระยะเวลา 10 วัน นั้น ตามกฎกระทรวงพาณิชย เกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ขอที่ 2 กําหนดวา
ระยะเวลาที่จะซื้อคืนตองไมนอยกวาสิบวันแตไมเกินยี่สิบวัน ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ชวงระยะเวลา 10 วัน เปนชวงที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ประธานฯ กลาวเสริมวา การที่บริษัทฯ เลือกชวงเวลาดังกลาว เนื่องจาก บริษัทฯ มีความพรอมที่จะทํา
ธุรกรรมในการซือ้ หุนคืน
และสามารถบริหารจัดการจัดหาเงินลงทุนเพื่อธุรกิจในอนาคตได เลขานุการบริษัทใหขอมูลเพิ่มเติมวา สําหรับความเขมแข็งทางการเงินนั้น ตาม
รายละเอียดงบการเงินประจําไตรมาสที่ 1 ป 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) ของบริษัทฯ
และบริษัทยอย เปนดังนี้คือ บริษทั ฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิจํานวน 180 ลานบาท กําไรสุทธิตอหุน ที่อัตรา 0.03 บาท อัตราผลตอบแทนแก
สวนของผูถือหุน (ROE) เปนบวกคือประมาณรอยละ 3 มูลคาทางบัญชีประมาณ 0.76 บาท กําไรสะสมที่กลาวถึงในวาระซื้อหุนคืนนี้คือกําไร
สะสมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 นอกจากเหตุผลดานความเขมแข็งทางการเงินแลว ประธานเจาหนาที่บริหารกลาววา เหตุผลอีก
2 ประการที่บริษทั ฯ เจาะจงเลือกชวงเวลานี้เพื่อดําเนินโครงการซื้อหุน คืนก็คือ 1) ราคาที่จะเสนอซือ้ เปนราคาที่ตา่ํ กวา Book value และ 2)
ขณะนี้ แนวโนมธุรกิจของบริษัทฯ ดีมาก แตราคาหุน ต่ํากวามูลคาจริง
จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม :
อนุมัติโครงการซือ้ หุนคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอื หุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยจํานวนหุน ของผูถอื หุน ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 4,813,056,791 หุน (ขณะ
ดําเนินการประชุม มีผูถือหุน ลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม) ไมมีผูที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเปนดังนี้
มติ
จํานวนหุน
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน ที่เขารวมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
4,607,257,889
95.7242
ไมเห็นดวย
2,608,300
0.0542
งดออกเสียง
203,190,602
4.2217
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ภายหลังจากที่ประชุมลงมติอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินแลว ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องราคาเสนอ
ซื้อหุนคืน และแจงวา คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกําหนดราคาเสนอซื้อหุนคืนที่อัตรา 0.40 บาท (สี่สิบสตางค) ตอหุน
มีผูถือหุนเสนอราคาเสนอซื้อหุนคืนแกที่ประชุมเพื่อพิจารณา ผูถือหุนรับมอบฉันทะรายหนึ่ง ไดแสดงความเห็นวา ราคา 0.40 บาท ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอนั้น ต่ําเกินไป จะไมสามารถจูงใจใหผูถือหุนสนใจนําหุนมาขายคืนแกบริษัทฯ ได จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติราคาเสนอซื้อหุนคืนที่อัตราหุนละ 0.43 บาท โดยเปนราคาเฉลี่ยที่ 0.39 บาท บวก 0.04 บาท ผูถือหุนอีกทานหนึ่ง ซึ่งเขารวมประชุมดวย
ตนเองแตไมระบุชื่อ เสนอใหบริษัทฯ รับซื้อหุนคืนที่ราคาเทากับราคามูลคาหุนที่ตราไว (Par) คือหุนละ 0.50 บาท สําหรับขอเสนอนี้ ประธานฯ
ชี้แจงวา การเสนอราคาซื้อคืนที่ 0.50 บาท เทากับราคามูลคาหุนที่ตราไว (Par) นั้น ไมสามารถกระทําได เนื่องจากไมเปนไปตามกฎของ ตลท.
ซึ่งกําหนดวา ราคาที่จะเสนอซื้อหุนคืนตองใชราคาเฉลี่ยของหุนยอนหลังเปนเวลา 30 วัน บวกไมเกินรอยละ 15 ราคาซื้อคืนสูงสุดจึงอยูที่ราคา
หุนละ 0.4485 บาท แตเพื่อความสะดวกในการคํานวณ ประธานฯ เสนอใหซื้อคืนที่ราคาหุนละ 0.44 บาท
กอนการลงมติ เลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา ขอใหพิจารณาลงมติโดยเขียนตัวเลขราคาที่แตละทานเห็นวาเหมาะสมที่สุดลงในบัตร
ลงคะแนนเพื่อลงมติกําหนดราคาที่จะเสนอซื้อหุนคืนในครั้งนี้ โดยมีการเสนอทั้งสิ้น 3 ราคา ไดแก 0.40 บาทตอหุน 0.43 บาทตอหุน และ
0.44 บาทตอหุน ตามลําดับ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดราคาที่จะเสนอซื้อหุนคืนที่อัตรา 0.44 บาท (สี่สิบสี่สตางค) ตอหุน ทั้งนี้ มติดังกลาวเปนมติจากเสียงขางมากของผู
ถือหุนทั้งที่เขารวมประชุมดวยตนเองและไดรับมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 3,929,353,144 หุน หรือคิดเปน
รอยละ 81.64
เมื่อการลงมติสําหรับวาระนี้เสร็จสิน้ โดยสมบูรณแลว ประธานฯ จึงกลาวสรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัตโิ ครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
ในราคาเสนอซื้อคืนหุนละ 0.44 บาท (สี่สิบสีส่ ตางค) คิดเปนจํานวนหุนซื้อคืนไมเกิน 1,397,727,272 หุน และมอบหมายให 1)
คณะกรรมการ หรือ 2) บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ในคําเสนอซื้อหุนคืนจากผู
ถือหุน เปนการทั่วไป เชน เวลา สถานที่ และวิธีการแสดงเจตนาขายหุน คืนแกบริษัทฯ การสงมอบใบหุน วิธีการจัดสรรหุน และวิธีการชําระเงินคา
หุนใหแกผูถอื หุน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ในโครงการซื้อหุนคืน ตามที่เห็นเหมาะสม และไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย หลักเกณฑและระเบียบ
ขอบังคับของ กลต. และ ตลท. ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดคะแนนเสียงที่
ไดแจงใหทราบแลว
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไมมีผูถือหุน เสนอเรื่องอืน่ ใดเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กลาวปดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ _____________________________ ประธานในที่ประชุม
(นายวิชิต แยมบุญเรือง)
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(สิ่งที่สงมาดวย 3)
ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
I. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อมั่น
ใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส
ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน
หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่น
แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปน ผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุน ที่มีสิทธิ เขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ พรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
II. วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ไดแก
- แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน
- แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน
2. ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใช
หนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบ
ฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น
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(สิ่งที่สงมาดวย 3)
3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคจะใชหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดที่แผนก Regulatory/Compliance โทรศัพท 02-100-3119-21 หรือ
Download จากเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.jasmine.com
4. ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผู
ถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยสามารถ
ระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบ
ฉันทะรายอื่นก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมไดเพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นายวิชิต แยมบุญเรือง อายุ 69 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู เลขที่ 34 หมู 14 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงลาดพราว เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10230
2. นายวรพล โสคติยานุรักษ อายุ 55 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนและสรรหา
ที่อยู เลขที่ 29/56 ซอยลาดพราว 23 ถนนลาดพราว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3. นายโยธิน อนาวิล
อายุ 61 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
สรรหา
ที่อยู เลขที่ 27/34 ซอยเผือกจิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรรมการอิสระขางตนไมมีสวนไดเสียในวาระพิจารณาตางๆ ยกเวน นายวิชิต แยมบุญเรือง ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ จึงมีสวน
ไดเสียในวาระพิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําขึ้นโดยเลือกแบบใด
แบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ไปยังแผนก Regulatory/Compliance ของบริษัทฯ พรอมเอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ เพื่อ
ประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจํานวนหุนที่ถือมากกวาจํานวนหุนที่แสดงในสมุดทะเบียนผูถือหุน
III. การลงทะเบียนเขารวมประชุม
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแตเวลา
9.00 นาฬิกา ของวันที่ 28 เมษายน 2553 เปนตนไป
เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อ
การลงคะแนนเสียงดังนี้
1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง จะไดรับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผูรับมอบฉันทะ
2.1 กรณีที่ผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สําหรับการ
พิจารณาลงคะแนนเสียง
2.2 กรณีที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอย
แลว ผูรับมอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนาที่บริษัทฯ ไดนําคะแนนเสียงที่ผูถือหุนระบุ
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(สิ่งที่สงมาดวย 3)
ไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียนผูเขาประชุม และจะนําการออก
เสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถือหุนรายอื่น
(สําหรับผูรับมอบ
ฉันทะที่ตองการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผูมอบฉันทะไวตรวจสอบ สามารถขอบัตรลงคะแนน
ไดที่เจาหนาที่ของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมไดอีก)
IV. การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานที่ประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมา
ประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผู
ถือหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหถือวาที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบ
หรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ
2. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือ
หุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 13
V. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 13 เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 17 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินกวา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ 17 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทน
ดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
ขอ 18 ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 28 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใด ก็
ไดสุดแตจะเห็นสมควร
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(สิ่งที่สงมาดวย 3)
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ
ดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือ
หุน
ขอ 29 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไม
นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพภาษาไทยติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุม
ไมนอยกวา 3 วัน
ขอ 30 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายได ทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไม
ครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถา
การประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผู
ถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 31 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหนึ่งเปน
เสียงหนึ่ง ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายให
บุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร ขาดทุนกัน
ขอ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
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(สิ่งที่สงมาดวย 3)
ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2553
ผูถือหุน
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล

มาดวยตนเอง

ผูรับมอบฉันทะ

โตะลงทะเบียน

โตะลงทะเบียน

แสดงบัตรประจําตัว

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะ

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ
ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ
แบบ ค. ที่ผูถือหุนระบุความประสงค
ในการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ
อยางชัดเจนแลวจะไมไดรับบัตร

เขาหองประชุม

ประธานเปดประชุม

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีที่มีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ใหยกมือและสงบัตรลงคะแนน

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง และสรุปผล
การลงคะแนน
ประธานหรือผูไดรับมอบหมายกลาวสรุป
ผลการลงคะแนนตอที่ประชุม
** กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม **
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(สิ่งที่สงมาดวย 4)
ขอมูลเบื้องตนของกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
I. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในป 2553 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนและสรรหา รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแลว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในดานตางๆ ความเหมาะสมดาน
คุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา
และเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติตอ ไป
II.
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการที่มิไดเปนกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไมไดมี
สวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจํา และไมเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท1) ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไม
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการ2) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ํา
ประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้
ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวน
ใดจะต่ํ า กวา ทั้ ง นี้การคํ า นวณภาระหนี้ ดังกลา วใหเ ป น ไปตามวิธีการคํา นวณมูล คาของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว
ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
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(สิ่งที่สงมาดวย 4)
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
7. ไม เ ปนกรรมการที่ไดรับการแตง ตั้ง ขึ้น เพื่อเปน ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่งเปน ผู ที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือ ไมเปนหุนสวนที่
มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน
รอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
นิยามกรรมการอิสระดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

หมายเหตุ :

1)

ผูมีอํานาจควบคุม หมายถึง ผูถือหุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ไมวาอิทธิพลดังกลาวจะสืบเนื่องจากการเปนผูถือหุน หรือไดรับ
มอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือบุคคลที่เขาลักษณะขอใดขอหนึ่งดังนี้ (ก)
การถือหุนเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณควบคุมการแตงตั้ง/ถอดถอนกรรมการได (ค) การมีพฤติการณ
ควบคุมผูรับผิดชอบการกําหนดนโยบายได (ง) การมีพฤติการณ/ความรับผิดชอบในการดําเนินงานเยี่ยง
ผูบริหาร

2)

สวนราชการ หมายถึง หนวยราชการที่เปนราชการสวนกลางตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
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(สิ่งที่สงมาดวย 4)
III. ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหมไดแก
1. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน
กรรมการอิสระ
63 ป
ปริญญาโท สาขา Operation Research
Iona University, New York, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประวัติการทํางาน

: ปจจุบัน

การถือหุนในบริษัท
(ณ มีนาคม 2553)

: JAS
ESOP

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด
2549-ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน
2545-ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอิรธแคร จํากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บริษัท เดอะวินเทจคลับ จํากัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จํากัด
2545-2552
- กรรมการ บมจ. ทีทีแอนดที

:

3 บริษัท

-ไมมี-ไมมี- รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน
- กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) : 4 บริษัท
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: -ไมมี-

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 3 เดือน

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปที่ผานมา

: -

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
- ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธทางธุรกิจกับกลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล แตไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการให
ความเห็นที่เปนอิสระตอบริษัทแตอยางใด
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(สิ่งที่สงมาดวย 4)
2. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทํางาน

:
:
:
:

ดร. โยธิน อนาวิล
กรรมการอิสระ
61 ป
ปริญญาเอก สาขาวิศวไฟฟา
University of Cincinnati, Ohio, U.S.A.

: จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- หลักสูตร Financial Statement Demystified for Directors (FDD)
: 2552-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน

2549-ปจจุบัน
2535-ปจจุบัน
2549-2551
การถือหุนในบริษัท
(ณ มีนาคม 2553)

: JAS
ESOP

- ผูชํานาญการคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญและ
ติดตามการบริหารงบประมาณ
- กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
- ที่ปรึกษา และ Vice Chairman บริษัท ปอปเน็ทเวอรค จํากัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จํากัด
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
-ไมมี-ไมมี-

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: -ไมมี-

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) : 2 บริษัท
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: -ไมมี-

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 4 ป

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมา

: 7/7

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
- ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
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(สิ่งที่สงมาดวย 4)

3. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล
กรรมการ
42 ป
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประวัติการทํางาน

: 2550-ปจจุบัน

2547-ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน
2540-ปจจุบัน

- กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
- กรรมการ บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
- กรรมการ และกรรมการบริหาร
กลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล

การถือหุนในบริษัท
(ณ มีนาคม 2553)

:

JAS -ไมมีESOP 3,092,670 หนวย คิดเปน 19.04% ของ ESOP ที่เหลือทั้งหมด

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

:

1 บริษัท

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) : 14 บริษัทในกลุมจัสมิน
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: -ไมมี-

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 11 ป

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปที่ผานมา

: 7/7
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(สิ่งที่สงมาดวย 4)

4. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:
:
:

นางสาวสายใจ คีตสิน
กรรมการ
48 ป
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
: จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

ประวัติการทํางาน

: 2552-ปจจุบัน - กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทีทีแอนดที
2552
- กรรมการ บริษัท ทริปเปลที โกลบอลเน็ท จํากัด
2551-ปจจุบัน - กรรมการ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝาย Accounting & Regulatory/Compliance
- เลขานุการคณะกรรมการ
- เลขานุการบริษัท
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
2535-ปจจุบัน - กรรมการ กลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล

การถือหุนในบริษัท
(ณ มีนาคม 2553)

: JAS
ESOP

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ : 1 บริษัท
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2,074,790 หุน คิดเปน 0.028% ของของทุนชําระแลวทั้งหมด
-ไมมีกรรมการ และรองกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทีทีแอนดที

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) : 8 บริษัทในกลุมจัสมิน
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: -ไมมี-

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 2 ป

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปที่ผานมา

: 7/7
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(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1)

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

(2)

เปนผูถือหุนของ บริษท
ั จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Jasmine International Public Company Limited (“The Company”)

สัญชาติ
nationality

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding shares at the total amount of
หุนสามัญ

หุน
หุน

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

หุน

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

shares and have the right to vote equal to

ordinary share

shares and have the right to vote equal to

preference share

shares and have the right to vote equal to

หุนบุริมสิทธิ

(3)

พ.ศ.
Year

เสียง ดังนี้
เสียง

votes as follows:
votes

เสียง

votes

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
(1)

(2)

(3)

ชื่อ ________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
or
ชื่อ ________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
age
years, residing at
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย
หรือ
จังหวัด
Province
Postal Code
or
ชื่อ ________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Province
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจง
วัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2010 Annual General
Meeting of shareholders held on Wednesday the 28th of April 2010 at 10.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine
International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on
the date at time and place as may be postponed or changed.

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

(4)

แบบ ข. หนา 2/5 (Form B. page 2/5)
ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 17 มิถุนายน 2552
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders No.
1/2009, held on 17 June 2009.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s financial statements and auditor’s report ended 31
December 2009.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4
พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและเรือ่ งเงินปนผลประจําป 2552
Agenda No. 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2009.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 5
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจําป 2553
Agenda No. 5 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2010.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
 เห็นดวย/Agree
วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553
Agenda No. 6 To consider the election of the directors to replace those who retire by rotation and fix the
remuneration for the year 2010.
6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6.1 To approve the election of the directors to replace those who retired by rotation.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : การเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุด
The election of the complete set of the Board of Directors
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

แบบ ข. หนา 3/5 (Form B. page 3/5)
 การเลือกตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน / 1. Mr. Sudhitham Chirathivat
 เห็นดวย/Agree

 ไมเห็นดวย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

2. ดร. โยธิน
อนาวิล / 2. Dr. Yodhin Anavil
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

3. นายสุพจน
สัญญพิสทิ ธิ์กุล / 3. Mr. Subhoj Sunyabhisithkul
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain

6.2
6.2

4. นางสาวสายใจ คีตสิน / 4. Ms. Saijai Kitsin
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
To fix the directors’ remuneration.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิ และหุนสามัญที่ออกไวรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2 และ ESOP
Agenda No. 7 To consider the registered capital decrease by writing off preference shares and ordinary shares
issued as a reserve for the conversion right exercise and the adjustment of the rights for JAS-W,
JAS-W2 and ESOP
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4
Agenda No. 8 To consider approving an amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
 เห็นดวย/Agree
วาระที่ 9
พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถามี)
Agenda No. 9 To consider other matters (if any).
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

แบบ ข. หนา 4/5 (Form B. page 4/5)
(5)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be
considered incorrect and shall not be deemed my/our vote.

(6)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ
ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not
clearly specified or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any
amendment or additional thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder does not vote
according to my/our intention as specified in proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves
in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor

)

(

)

(

)

(

)

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided
to more than one proxy holder in order to divide the vote.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
With respect to the agenda on the election of the Company’s board of directors, either complete set of the board of directors or individual
director may be appointed.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify
such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto.
1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

แบบ ข. หนา 5/5 (Form B. page 5/5)
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
The continued list of proxy form B.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ อื หุนของบริษทั จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
The proxy on behalf of the shareholder of Jasmine International Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นดวย
th

At the 2010 Annual General Meeting of shareholders held on Wednesday the 28 of April 2010 at 10.00 hrs. at
Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred
District, Nonthaburi 11120 or on the date at time and place as may be postponed or changed.
เรื่อง
วาระที่
Agenda No.
Subject :
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all
respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่
เรื่อง
Subject :
Agenda No.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all
respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject :
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all
respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่
Agenda No.

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Subject : The election of the directors (continued)
ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagee

 งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagee

 งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagee

 งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagee

 งดออกเสียง/Abstain

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1) ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
nationality

ั จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
(2) เปนผูถือหุนของ บริษท
being a shareholder of Jasmine International Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding shares at the total amount of
หุนสามัญ

หุน
หุน

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

หุน

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

shares and have the right to vote equal to

ordinary share

shares and have the right to vote equal to

preference share

shares and have the right to vote equal to

หุนบุริมสิทธิ

เสียง ดังนี้
เสียง

votes as follows:
votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
(1) ชื่อ __________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ __________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
age
years, residing at
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ __________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนน
แจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2010 Annual General
Meeting of shareholders held on Wednesday the 28th of April 2010 at 10.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine
International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on
the date at time and place as may be postponed or changed.

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

แบบ ก. หนา 2/2 (Form A. page 2/2)
กิจการใดที่ผรู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถอื เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

(

)

(

)

(

)

(

)

ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to
more than one proxy holder in order to vote.

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

ขาพเจา
I/We

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

สํานักงาน
ตั้งอยูเลขที่

Address

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ/ Acting as Custodian of
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)/being a shareholder of Jasmine International Public Company Limited
(“The Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of
หุนสามัญ
ordinary share
หุนบุริมสิทธิ
preference share

(2)

shares
หุน
shares
หุน
shares

and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the right to vote equal to

votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
(1)

(2)

(3)

ชื่อ ________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
or
ชื่อ ________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
age
years, residing at
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย
หรือ
จังหวัด
Province
Postal Code
or
ชื่อ ________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Province
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจง
วัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2010 Annual General
Meeting of shareholders held on Wednesday the 28th of April 2010 at 10.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine
International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on
the date at time and place as may be postponed or changed.

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

แบบ ค. หนา 2/7(Form C. page 2/7)
ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้

(3)

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-




(4)

มอบฉันทะตามจํานวนหุนทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Proxy with respect to the total number of voting shares held by me/us and to exercise the voting right
accordingly.
มอบฉันทะบางสวน คือ
Partial proxy as follows; หุนสามัญ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
ordinary share
shares with the voting rights of
votes;
 หุนบุริมสิทธิ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
preferred share
shares with the voting rights of
votes;
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด
Aggregate voting rights being
votes.

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 17 มิถุนายน 2552
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2009, held
on 17 June 2009.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร


เห็นดวย/Agree
วาระที่ 3
Agenda No. 3

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
To consider and approve the Company’s financial statements and auditor’s report ended 31 December
2009.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร


เห็นดวย/Agree
วาระที่ 4
Agenda No. 4

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและเรือ่ งเงินปนผลประจําป 2552
To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2009.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร


เห็นดวย/Agree

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

เสียง/votes

แบบ ค. หนา 3/7(Form C. page 3/7)
วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจําป 2553
To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2010.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร


เห็นดวย/Agree

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

วาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553
To consider the election of the directors to replace those who retire by rotation and fix the
remuneration for the year 2010.
6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6.1 To approve the election of the directors to replace those who retired by rotation.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

 การเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุด
The election of the complete set of the Board of Directors
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes

 การเลือกตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน / 1. Mr. Sudhitham Chirathivat
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain
3. นายสุพจน
สัญญพิสทิ ธิ์กุล / 3. Mr. Subhoj Sunyabhisithkul

เสียง/votes

เห็นดวย/Agree

2. ดร. โยธิน
เห็นดวย/Agree

อนาวิล / 2. Dr. Yodhin Anavil

เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

4. นางสาวสายใจ คีตสิน / 4. Ms. Saijai Kitsin
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เห็นดวย/Agree

6.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
6.2 To fix the directors’ remuneration.
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร


เห็นดวย/Agree

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

เสียง/votes

แบบ ค. หนา 4/7(Form C. page 4/7)

วาระที่ 7

พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญที่ออกไวรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญ
แสดงสิทธิและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2 และ ESOP
Agenda No. 7 To consider the registered capital decrease by writing off preference shares and ordinary shares issued as
a reserve for the conversion right exercise and the adjustment of the rights for JAS-W, JAS-W2 and ESOP
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร


เห็นดวย/Agree
วาระที่ 8
Agenda No. 8

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4
To consider approving an amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

เห็นดวย/Agree

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถามี)
To consider other matters (if any).
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร


เห็นดวย/Agree
(5)

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree



วาระที่ 9
Agenda No. 9

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in
all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน

The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be
considered incorrect and shall not be deemed my/our vote.

(6)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ
ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not
clearly specified or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any
amendment or additional thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder does not vote
according to my/our intention as specified in proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves
in all respects.
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor

)

(

)

(

)

(

)

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
The proxy form C. is used only in the case where the shareholders whose names appearing in the share registrar book being foreign
investor and such foreign investor appoints Thai resident as Custodian to be safe-keeper and maintain the shares.
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The requisite evidence to be attached to this Form of Proxy are:(1) power of attorney executed by the shareholder authorizing the Custodian to execute proxy.
(2) a written evidence certifying that the person signing the proxy possesses custodian license.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided
to more than one proxy holder in order to divide the vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
With respect to the agenda on the election of the Company’s board of directors, either complete set of the board of directors or individual
director may be appointed.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify
such agenda on the continued list of proxy form C. attached hereto.
1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
The continued list of proxy form C.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ อื หุนของบริษทั จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
The proxy on behalf of the shareholder of Jasmine International Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นดวย
At the
2010 Annual General Meeting of shareholders held on Wednesday the 28th of April 2010 at 10.00 hrs. at
rd
Auditorium, 3 Floor, Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District,
Nonthaburi 11120 or on the date at time and place as may be postponed or changed.
เรื่อง

วาระที่
Agenda No.

Subject :



(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เห็นดวย/Agree
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain
เสียง/votes
วาระที่
Agenda No.




เรื่อง

Subject :

(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นดวย/Agree
วาระที่
Agenda No.

เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เรื่อง

Subject :



(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เห็นดวย/Agree
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain
เสียง/votes
วาระที่
Agenda No.

เรื่อง

Subject :



(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เห็นดวย/Agree
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain
เสียง/votes
วาระที่
Agenda No.




เรื่อง

Subject :

(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นดวย/Agree

เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

เสียง/votes
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วาระที่
Agenda No.

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Subject : The election of the directors (continued)

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

