ที่ RC 22/63
21 พฤษภาคม 2563
เรื่อง
เรียน

แจงกําหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อางถึง
จดหมายบริษัท ที่ RC 14/63 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
สิ่งที่สงมาดวย มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
ตามที่บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งอนุมัติใหเลื่อนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยกเลิกวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ที่ไดกําหนดไว
เดิม ในวันจันทรที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามจดหมายบริษัทฯ ที่อางถึงนั้น
บริษัทฯ ขอแจงกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เปนวันจันทรที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2562
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย รับทราบเรื่องการจายเงินปนผลระหวาง
กาลแทนการจายเงินปนผลประจําป 2562 และเสนองดจายเงินปนผลประจําป 2562
วาระที่ 4 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2563
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2563
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ไดมีมติกําหนดวันกําหนดรายชื่อ
ผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 (วัน Record Date) แลวในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
อนึ่ง ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และเอกสารประกอบการประชุม
ในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ https://www.jasmine.com/investor-relations/detail/7
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดย
ตลอด และมีความหวงใยในความปลอดภัยของผูเขารวมประชุมและทีมงานทุกฝาย โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจอยางเต็มที่ที่จะ
จัดการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีความปลอดภัยดานสุขอนามัย ตลอดจนดําเนินการตาม
แนวทาง และคําแนะนําที่สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดกําหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรม
อื่นที่มีลักษณะเปนการรวมกันของคนหมูมากอยางเครงครัด บริษัทฯ จึงไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับ
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ผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ตามสิ่งที่สงมาดวย และขอความรวมมือใหผูเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวทางปฏิบัติดังกลาวอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

_________________________________
(นางสาวสายใจ คีตสิน)
รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปจจุบัน ประกอบกับการประชุมผูถือหุน
เปนการรวมกันของผูถือหุนจํานวนมาก ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาดของ COVID-19 บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและหวงใยในความปลอดภัยของผูเขารวมประชุมทุกทานตอความเสี่ยง
ของการแพรระบาดของ COVID-19 ดังกลาว บริษัทฯ จึงขอแจงใหผูถือหุนทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับ
ผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดังนี้
1. ขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง
1.1 ผูถือหุนที่อยูในกลุมเสี่ยง เชน เดินทางไปหรือมาจากตางประเทศหรือติดตอใกลชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไป
หรือมาจากตางประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
เปนระยะเวลานอยกวา 14 วันกอนวันประชุม หรือผูมีไข และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม เปนหวัด หรือมีอาการที่
อาจสงสัยวาจะเปน COVID-19 บริษัทฯ ขอความรวมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดยงด
การเขารวมประชุม ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได
1.2 บริษัทฯ ขอความรวมมือมายังผูถือหุนทุกทานแมไมใชผูที่อยูในกลุมเสี่ยง ใหพิจารณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยผูถือหุนสามารถสงหนังสือมอบฉันทะพรอมแนบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่ง
แสดงในสิ่งที่สงมาดวย 2 ของหนังสือเชิญประชุม และจัดสงมาที่
ฝายกํากับและดูแลกฎระเบียบ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู 4 ชั้น 29 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
ถ.แจงวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
2. กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ ไดจัดใหมีมาตรการตางๆ ซึ่งจะเปนขั้นตอนที่อาจตองใชเวลา
เพิ่มเติมกอนการลงทะเบียนเขารวมประชุม จึงขอชี้แจงและขอความรวมมือมายังผูถือหุน ดังนี้
2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยการเขาไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกทานจะตอง
ผานการคัดกรอง หากไมผานการคัดกรอง เชน กรณีที่ผูถือหุนมีอุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากตางประเทศ หรือพื้นที่
หรือสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข นอยกวา 14 วัน กอนวันประชุม
ทานอาจถูกปฏิเสธการเขาในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนถูกปฏิเสธการเขาในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได
2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผูถือหุนและการลงทะเบียน มีมาตรการดังนี้
(1) เปดรับการลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 น.
(2) การตอแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร
(3) ผังที่นั่งในหองประชุมใหมีระยะหางประมาณ 1 เมตรตอ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทําใหจํานวนที่นั่งในหองประชุมมีจํานวน
จํากัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดที่นั่งสํารองเพื่อรับชมการถายทอดการประชุมผูถือหุนไวอีกในบริเวณใกลเคียงกัน
(4) ขอความรวมมือใหผูถือหุนสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวมประชุม
(5) บริษัทฯ จะแจกเฉพาะน้ําดื่มแบบขวด (1 คนตอ 1 ขวด) และงดแจกอาหาร งดเสิรฟ ชา กาแฟ และขอความ
รวมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทั้งหมดโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ การดําเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติขางตนอาจสงผลใหเกิดความลาชาในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้
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