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วนัท่ี 15 มีนาคม  2564 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน  
2. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 
3. QR Code ส าหรับดาวน์หหลดรายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินประจ าปี 2563 
4. หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
5. ประวติัยอ่และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 
 กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั เพื่อน าเสนออนุมติัผูถื้อหุน้ 

 7. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วม  
  ประชุมได ้

8. นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
9. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 

 11. เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
12. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
13. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 
14.  หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ 
15.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 
 

 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั  เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564
ในวนัศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ  ส านกังาน เลขท่ี 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พฒันา 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่ 1.      พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทัไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี  
   2 พฤศจิกายน 2563 และบริษทัได้จดัส่งรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยภายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัประชุมผูถื้อหุ้น และคณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และไดน้ าข้ึนบนเวบ็ไซด์



หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 

 

ของบริษทั (http://www.jaymart.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป
แลว้ และปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผู ้ถือหุ้น ค ร้ัง ท่ี  1/2563  ประชุมเ ม่ือว ันท่ี  2 พฤศจิกายน 2563 ทาง
คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม หดยมี
รายละเอียดในส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงไดบ้นัทึก
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

 
การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ 
     ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 2.      พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 หน่วย: ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 8,820 2,836 
สินทรัพยร์วม 25,901 10,129 
หน้ีสินหมุนเวยีน 9,547 4,687 
หน้ีสินรวม 19,135 6,390 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 6,766 3,739 
รายไดร้วม 11,204 77 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 798 798 
บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2563  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานประจ าปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการ บริษทัใหท่ี้ 
    ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563  
 
การลงมติ   วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 3.    พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซ่ึง

ก าหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ
บญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัและตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนั้นก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติัคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการท างบ
การเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีแลว้ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ก าหนด  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของ
บริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีของบริษทัแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  

การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 4.  พจิารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินการท่ีดีในปี 2563 จากตวัเลขในงบการเงินส าหรับปี 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บริษทัมี
ก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม ปี 2563 เป็นจ านวนเท่ากบั 797,871,159 บาท 

  ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนแลว้ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมาย
เพิ่มเติมอีกในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี 

  บริษทัมีนหยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจาก
หักภาษีและส ารองตามกฎหมายหดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคัญ หดย
คณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจในการพิจารณา ยกเวน้ไม่ด าเนินการตามนหยบาย
ดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนหยบายดงักล่าวไดเ้ป็นคร้ังคราว หดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
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การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประหยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจของบริษทั หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อยในอนาคต และตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 46 ก าหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู ่

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล จดัสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด จากผลก าไรสุทธิของบริษทัตาม
งบการเงินรวมของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ภายหลงัหกัเงินส ารองตาม
กฎหมายแลว้ คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 638,296,927 บาท หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล 0.69 บาท/หุน้ หดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

 
รายละเอยีดเงินปันผลทีน่ าเสนอ จ านวนเงิน 

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีส าหรับปี 2563 (งบการเงินรวม) 797,871,159 บาท 

จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 80   638,296,927 บาท 
คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 
(จ านวนหุน้ 921,433,589 หุน้) 

       0.69 บาท/หุน้ 

บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (คร่ึงปีแรก 2563) 0.45 บาท/หุน้ 

คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น         0.24 บาท/หุ้น 

 
หดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 21 เมษายน 2564 (Record 
Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดี การก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดการจ่ายปันผลของบริษทั ยงัมี
ความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ     เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปัน
ผลตามรายละเอียดขา้งตน้ หดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาตามบทบญัญติัของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ขอ้บงัคบัของบริษทั ผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินของบริษทั รวมทั้งไดค้  านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายแลว้ เห็นว่า ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิ จ  านวน 797,871,159 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม 
และตามท่ีบริษทัมีนหยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ
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หลงัจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมายหดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั 
หดยคณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ด าเนินการตาม
นหยบายดงักล่าวหรือเปล่ียนแปลงนหยบายดงักล่าวไดเ้ป็นคร้ังคราว ซ่ึงการจ่ายเงิน
ปันผลคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบันหยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั จึงเห็นควรจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสมส าหรับรอบผลการด าเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 
ถึง 31 ธนัวาคม 2563 จ่ายเงินปันผลจ านวนเงิน 638,296,927 บาท คิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.69 บาท หดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาล (คร่ึงปีแรก 2563) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท/หุ้น ณ 31 
ธนัวาคม 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุน้อีก 0.24 บาท/หุน้ หรือคิดเป็นการจ่ายปัน
ผลในอตัราร้อยละ 80.0 ซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ท่ีบริษทั
เคยจ่ายท่ีร้อยละ 85.0 และสอดคลอ้งกบันหยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั หดย
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผลในวนัท่ี 21 เมษายน 2564 (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  

 
 ข้อมูลการเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 ถึงปี 2563 

รายการ 2560 2561 2562 2563 
1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 490,159,700 (277,061,530) 533,848,956 797,871,159 
2. ตั้งส ารองตามกฎหมาย 10% - - - - 
3. จ  านวนหุน้ (หุ้น) * 734,249,340 734,250,240 906,608,710 921,433,589 
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุน้) 0.50 งดจ่ายปันผล 0.5008224 0.69 
- เงินปันผลระหว่างกาล งวด 6 เดือนแรก 
(บาท/หุ้น) 

0.18 
 

 0.2608224 0.45 

- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น) 0.32  0.24 0.24 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 367,619,776 งดจ่ายปันผล 454,049,950 638,296,927 
6. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 74.90 งดจ่ายปันผล 85.05 79.3 
หมายเหตุ: * จ  านวนหุน้ท่ีแสดงในตารางเป็นจ านวนหุ้นช าระแลว้ท่ีปรากฎในงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบปีนั้นๆ 

ส าหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2563  
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การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก 
 เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5.     พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 17 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง จะต้องมี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) หดยอตัรา ถ้า
จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกหดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีออกตามวรรคหน่ึง ชอบท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้กหากท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกคร้ัง 
ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการบริษทัท่ีครบวาระตอ้งออก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ 
รายช่ือกรรมการ   ประเภทของกรรมการ 
(1) นายพิศณุ พงษอ์ชัฌา  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
(2) นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

การแต่งตั้ งกรรมการ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระน้ีได้ผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองหรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัจากทางคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประหยชน์สูงสุด
ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกบัความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเช่ียวชาญ คณะกรรมการ
สรรหาฯ จึงไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่านท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงั
รายละเ อียดประวัติของทั้ ง  2 ท่ าน ท่ีปรากฏตามส่ิง ท่ี ส่งมาด้วย  5.  ดังนั้ น
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จ านวน 2 ท่าน คือ 
 



หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 

 

 รายช่ือกรรมการ   ประเภทของกรรมการ 
(1) นายพิศณุ พงษอ์ชัฌา  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
(2) นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
  ขอ้มูลการถือหุน้ของกรรมการท่ีเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ในคร้ังน้ี 

 

รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ สิทธิในการออกเสียง 

1. นายพิศณุ พงษอ์ชัฌา 656,882   0.07% 0.07% 
2. นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา 174,886,204 18.98% 18.98% 

 
ทั้งน้ี บริษทัได้เปิดหอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 น้ี 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ

เลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ 

 

 รายช่ือกรรมการ   ประเภทของกรรมการ 
(1) นายพิศณุ พงษอ์ชัฌา  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
(2) นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6. พจิารณาและอนุมัติการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 33 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงิน
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รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ หบนสั หรือผลประหยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตาม
ขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

  
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ส าหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ หดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัท อ่ืนท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมทั้ งได้
สอบถามค่าตอบแทนกรรมการกบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) แลว้พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัก าหนดนั้นอยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบั
ค่าเฉล่ียหดยรวมของตลาด  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท หดยให้
จ่ายในรูปของเบ้ียประชุมหรือรูปแบบอ่ืนในอัตราเดียวกับปีท่ีผ่านมา หดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
คณะกรรมการ 2562 2563 2564 (ปีทีเ่สนอ) 

  
ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 
ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 
ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 

คณะกรรมการบริษัท          
ประธานกรรมการบริษทั 45,000 45,000 45,000 
รองประธานกรรมการบริษทั 40,000 40,000 40,000 
กรรมการ 25,000 25,000 25,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

    
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 45,000 45,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 25,000 
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คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน -ไม่มี- -ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยของบริษทั ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เร่ืองการจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที ่7.    พจิารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า ให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดให้บริษทัจดัให้มีการ
หมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนัหดยการหมุนเวียน ไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทั
สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบ
บญัชีรายเดิมได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติั
หน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชี
นบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ส าหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 หดยค านึงถึงความ
น่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัย่อย สังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั หดยก าหนดให้ผูส้อบ
บญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ท าการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ดงัน้ี 
1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516 เป็นผูส้อบบญัชี

ใหบ้ริษทัมาแลว้ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 
2. นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3734 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทั

มาแลว้ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 
3. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4521 เป็นผูส้อบบญัชี

ใหบ้ริษทัมาแลว้ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 
4. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4812 เป็นผูส้อบบญัชีให้

บริษทัมาแลว้ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2563 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 
5. นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5315 เป็นผูส้อบบญัชี

ใหบ้ริษทัมาแลว้ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 
6. นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5659 เป็นผูส้อบบญัชีให้

บริษทัมาแลว้ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ลงนามในรายงานผูส้อบบญัชี ตั้งแต่ปี 2559 
จนถึงปัจจุบนั) หรือ 

7. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5872 เป็นผูส้อบ
บญัชีใหบ้ริษทัมาแลว้ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยงัไม่เคยลงนาม) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ี
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ได ้

ทั้ งน้ี ผู ้สอบบัญชีจากส านักงาน อีวาย จ ากัด ท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มี
ความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ผูส้อบบญัชี จากส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้เข้า
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ตรวจสอบบญัชีของบริษทัเป็นปีท่ี 6 และเห็นควรอนุมติัค่าสอบบญัชีและค่าสอบทาน
รายไตรมาสของบริษทั จ านวน 1,920,000 บาท และค่าบริการอ่ืนตามท่ีจ่ายจริง  

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีตั้งแต่ปี 2561 จนถึง ปี 2564 (หน่วย: บาท) 
รายการตรวจสอบ /สอบทาน 

งบการเงินบริษัท 
2561 2562 2563 2564 

ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)  
บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1,600,000 1,760,000 1,920,000 1,920,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8   พจิารณา และอนุมัติการอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 5. 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   ฝ่ายกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แนะน าเร่ืองการปรับปรุง

ขอ้บงัคบั ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 5. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 
2558 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีเ่สนออนุมัติ 

ขอ้ 5. ใบหุน้ของบริษทัน้ีเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้นอยา่ง

เดียว และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหน่ึงคนลงหรือ

พิมพ์ลายมือช่ือ ทั้งน้ีกรรมการจะมอบหมายให้นาย

ทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้และหาก

บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั 

วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัให้เป็นไป

ตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 

ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น และใบ
หุน้ของบริษทัจะตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคนลง
หรือพิมพล์ายมือช่ือ ทั้งน้ีกรรมการจะมอบหมายใหน้าย
ทะเบียนหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ไดแ้ละหาก
บริษทัมอบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั วธีิ
ปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ี
นายทะเบียนหุน้ก าหนด 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  เพื่อพิจารณาพิจารณาแกไ้ข

ขอ้บงัคบัของบริษทั 
 
การลงมต ิ วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
วาระที ่9   พจิารณา และอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทย่อย บริษัท เจ เวนเจอร์ส 
   จ ากดั 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามท่ีบริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั (บริษทัย่อย) ได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น 

(Share Subscription Agreement:SSA) และ สัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น (Shareholders 
Agreement:SHA) กบั  TIS INTEC (“TIS”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทั IT ชั้นน าใน
ประเทศญ่ีปุ่น ประกอบธุรกิจการบริหารและเป็นผู ้ให้บริการด้านเทคหนหลยี
สารสนเทศ คลาวด์  การพัฒนาซอฟต์แว ร์  หซ ลูชั่นทาง ธุร กิจ  การให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย ์หดยแบ่งเป็น การให้บริการดา้นไอที ไอทีทางการเงิน ไอทีส าหรับ
อุตสาหกรรม การให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process 
Outsourcing: BPO) และอ่ืน ๆ เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั (บริษทั
ยอ่ย) และในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีผ่านมา บริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั (บริษทั
ยอ่ย) และ TIS INTEC ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Subscription 
Agreement:SSA) และ สัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement:SHA) เป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้นั้น 

ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Subscription 
Agreement:SSA) และ สัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement:SHA) 
ก าหนดให้บริษทัตอ้งร่วมด าเนินการให้ บริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั (บริษทัย่อย) 
แก้ไขข้อบงัคับของบริษทัให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุใน
สัญญาซ้ือขายหุน้ (Share Subscription Agreement:SSA) และ สัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น 
(Shareholders Agreement:SHA) หดยมีร่างขอ้บงัคบัของบริษทั เจ เวนเจอร์ส (จ ากดั) 
ดงัท่ีปรากฎในเอกสารท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

ในการน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้ (ก) การแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทั เจ 
เวนเจอร์ส  จ ากัด ซ่ึง ถือ เ ป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจาก
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คณะกรรมการของบริษทั (ตามท่ีระบุในขอ้ 54 (4) ของขอ้บงัคบัของบริษทั) และ (ข) 
การแกไ้ขขอ้บงัคบัท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากัด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการแก้ไข
ข้อบังคับท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิในการลงคะแนนเสียงของบริษัทในท่ีประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั หรือการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ตามท่ีระบุในขอ้ 55 (5) ของขอ้บงัคบัของบริษทั)  

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เจ เวนเจอร์ส 
จ ากดั (บริษทัย่อย)ดงักล่าวขา้งตน้ ขอให้ท่ีประชุมมอบหมายให้ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร มีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกับข้อบังคบัดังกล่าว 
รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง การเจรจาและท าความตกลงเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบั 
รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการแก้ไขข้อบงัคบั
ดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาการแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั (บริษทัย่อย) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Subscription Agreement:SSA) และ 
สัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement:SHA) และพิจารณาการมอบอ านาจ
ตามท่ีน าเสนอ 

 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวหดยพร้อมเพรียงกนั และบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นตน้ไป ส าหรับผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมา
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี หปรดมอบฉันทะตามแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หดยให้ท่านเลือกใชเ้พียงฉบบัเดียวเท่านั้น และ
ยื่นต่อบริษทัก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสัหตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น หปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะตาม
แบบ ค และกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 และติดอากรแสตมป์ 20 
บาท หดยจะตอ้งยืน่ และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือ
ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ีดว้ย 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบ
ฉนัทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้
 
อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดให้วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะ
มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 บริษทัไดเ้ปิดหอกาสให้ผูถื้อหุ้น
รายยอ่ยใชสิ้ทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
ไดใ้นช่วงระหวา่งวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 หดยบริษทัได้
เผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซด์ของบริษทั และแจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแลว้ อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมแต่อยา่งใด 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 
 
                               
                   (นายพิศณุ  พงษอ์ชัฌา) 

         ประธานกรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 
บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น.  ณ  เลขท่ี 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามค าแหง แขวง

ราษฎร์พฒันา     เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240  

กรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
1. นายพิศณุ      พงษอ์ชัฌา ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศกัด์ิ   สุขมุวทิยา  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการ 
3. นางสาวยวุดี  พงษอ์ชัฌา กรรมการ 
4. นางมณี         สุนทรวาทิน กรรมการ 
5. นายพิศิษฐ ์    ดชัณาภิรมย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. นายสุวทิย ์    ก่ิงแกว้ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 
7. นายสมสัก     นนทกนก กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม  มีดงัน้ี 
นางสาวลดัดา  วรุณธารากุล ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 

 ผูรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุม  มีดงัน้ี 
นายสมชาย ชินรักษา   ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เทพ จ ากดั 

หดยมีนายสมชาย ชินรักษา  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษทั เทพ จ ากดั ท าหน้าท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นไปอย่างหปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการ
ประชุมวนัน้ี 

ก่อนเร่ิมประชุม  
ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวแนะน าคณะกรรมการและผูเ้ขา้ร่วมในการประชุม พร้อมทั้งไดแ้จง้หลกัเกณฑ์ในการ

ประชุมต่อผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมในการประชุมดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวนัน้ี 
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. การลงมติและการนบัคะแนนเสียง 
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  การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ หดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม และเม่ือมีการน าเสนอใน
แต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดหอกาสให้มีการซกัถาม หลงัจากนั้นจะให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไดล้งคะแนนหดยขอให้ใช้ใบลงคะแนนตามท่ีไดแ้จกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ และในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ จะใช้วิธีนบัเฉพาะเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง หกัออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ส่วนท่ีเหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หดยหากมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง
กรุณายกมือข้ึน เพื่อบริษทัจะไดใ้หเ้จา้หนา้ท่ีท าการเก็บรวบรวมคะแนน และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ 
ก่อนการพิจารณาวาระต่อ ๆ ไป และส าหรับการประชุมในคร้ังน้ี ประธานคณะกรรมการไดเ้ปิดหอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีแจง้
ความประสงคท่ี์จะประชุมดว้ยระบบออนไลน์ ดว้ยระบบ e-meeting และ e-voting ดว้ยระบบ Blockchain ขอให้ผูถื้อ
หุ้นท่ีแจง้ความประสงคล์งคะแนนเสียงผา่นระบบแอปพลิเคชนั AGM Voting ตามรายวาระท่ีน าเสนอ หดยการกด Pin 
หากท่านไม่เห็นดว้ยกรุณากดไม่เห็นดว้ย หรือหากท่านไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงให้ท่านกดไม่ออกเสียง และหาก
ท่านเห็นดว้ยให้กดเห็นดว้ย หรือไม่กดปุ่มลงคะแนนใด ๆ ภายหลงัการกด Pin ในแต่ละวาระ บริษทัจะถือวา่ท่านเห็น
ด้วยในแต่ละวาระนั้น ๆ และส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์ ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมจะต้องเปิดระบบ 
Microsoft Team Meeting ดว้ย Username และ Password ท่ีบริษทัไดส่้งใหผ้า่นทางอีเมล์ของท่าน เพื่อรับชมการประชุม
ผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ 
  ส าหรับคะแนนเสียงท่ีจะถือวา่ท่ีประชุมมีมติอนุมติั จะเป็นดงัน้ี 

1. การออกเสียงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีเสียงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ ซ่ึงเป็นไป
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีบตัรลงคะแนนอยู่ ไดล้งคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมด และจะนบัคะแนนเฉพาะบตัรท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง และถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย หดยจะเป็นการรวมคะแนนเสียงจากในห้องประชุม และผา่น
ระบบออนไลน์ 

3. เม่ือผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแล้ว ขอให้ส่งบตัรให้เจา้หน้าท่ี เพื่อน าไปนบัคะแนนท่ีจุดนับ
คะแนน 

4. ในการนบัคะแนนเสียง วาระท่ี 1, และวาระท่ี 3 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. ในทุกทุกวาระ ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอให้ยกมือ 
และเม่ือประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอใหแ้ถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยวา่ เป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ช่ือและนามสกุล
ใด ก่อนเสนอความคิดเห็นหรือค าถามต่อไป เพื่อท่ีบริษทัฯ จกัไดส้รุปขอ้คิดเห็น หรือค าถามและค าตอบเพื่อบนัทึกใน
รายงานการประชุมของบริษทัฯ ต่อไป 
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  ต่อจากนั้นผูด้  าเนินรายการไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัขอ
เชิญใหต้วัแทนจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย จ านวน 2 ท่าน เขา้ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน ณ จุดลงคะแนน หดย
ใหท้่านผูถื้อหุน้ยกมือ และแจง้ช่ือ เพื่อบนัทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป 

  เม่ือเวลาผา่นไปไม่ปรากฎวา่มีผูถื้อหุน้เสนอตวัร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 

ผูด้  าเนินรายการกล่าวเชิญประธานเปิดการประชุม 

นายพิศณุ พงษอ์ชัฌา ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ขณะน้ี เวลา 10.07 น. มีผู ้
ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 47 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 418,624,469 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.17 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด 906,608,710 หุน้ 

มีผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 305 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้133,810,789 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของจ านวน
หุน้ทั้งหมด 906,608,710 หุน้ 

และมีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ลงทะเบียนออนไลน์) จ  านวน 11 ราย นบัจ านวนหุ้น
ได ้372,718 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 906,608,710 หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 363 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 552,807,976 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 60.98 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 906,608,710 หุ้น ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2563 (Record date) ครบองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ จึงขอเปิดการประชุม 

เร่ิมการประชุม 

วาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกไว้
ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และจดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ดงักล่าว จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาและสอบถามได ้

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานฯ จึงไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระ
น้ีท่ีประชุมตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย กรุณาชูมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมคะแนน และ
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นออนไลน์ ขอใหก้ด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงไดเ้ลยนะครับ ถา้ท่านใดไม่เห็น
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ดว้ยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเห็นด้วยจะกดท่ีปุ่มเห็นด้วย
หรือไม่ก็ได ้หากไม่มีคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมออนไลน์ บริษทัจะถือว่า
ท่านเห็นดว้ย 

 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ประชุมออนไลน์ รวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 552,320,803 187,645 552,508,448 99.8618 
ไม่เห็นดว้ย - - - - 
งดออกเสียง 764,500 - 764,500 0.1382 
รวม 553,085,303 187,645 553,272,948 100.0000 
บตัรเสีย - - -  
หมายเหตุ  1.  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 2 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้650,045 หุน้ 
                  2.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 185,073 หุน้ 

 

วาระที ่2. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไข
เพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตวัและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีท่ี
บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเพิ่มทุน และท าให้บริษทัมีแหล่งเงินทุนท่ีมีความพร้อมส าหรับการลงทุนหรือการ
ขยายธุรกิจในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและหครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมัน่คง
มากยิ่งข้ึน อนัจะก่อให้เกิดประหยชน์ต่อบริษทั และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการ
บริษทัจึงเห็นควรอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั หดยรายละเอียดวตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้
เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษทั (แบบ 53-4) ท่ีได้ส่งให้กบัผูถื้อหุ้นแล้วพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

      คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) ของบริษทั อีกจ านวน 362,643,484 บาท หดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 362,643,484 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,108,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจ านวน 
1,470,720,796 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 1,470,720,796 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ ดงัน้ี 
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“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

 1,470,720,796 บาท  (หน่ึงพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนเจด็ร้อย
เกา้สิบหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น  1,470,720,796 หุน้  (หน่ึงพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนเจด็ร้อย
เกา้สิบหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ                  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 หดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั  1,470,720,796 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนเจด็ร้อย

เกา้สิบหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                   -  หุน้ (-หุน้)” 

 ทั้งน้ีบริษทัจะเพิ่มทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้หดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มข้ึน หดยไม่มีการลดทุนจด
ทะเบียนดว้ยการลดจ านวนหุน้ท่ียงัออกจ าหน่ายไดไ้ม่ครบ เน่ืองจากหุ้นท่ีจ าหน่ายไม่ครบดงักล่าวเป็นหุ้นท่ีบริษทัออก
เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (JMART-W3) และ คร้ังท่ี 4 (JMART-W4) ซ่ึง
เป็นไปตามมาตรา 136 (1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและสอบถาม
ได ้

 นายปราหมทย ์ลิบรัตนสกุล ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 ในวาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา เคยแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ภายใน 2 ปีน้ีบริษทัไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งเพิ่มทุน แต่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 แจง้วา่ขอมติอนุมติัการเพิ่มทุน จึงขอสอบถามถึง
เหตุผลในการขอเพิ่มทุนในคร้ังน้ี 

 นายอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ช้ีแจงว่า หดยพื้นฐาน
ของบริษทัสามารถบริหารจดัการได้ภายใต้การท า Synergy ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสหคหรน่า 
(COVID-19) ส าหรับเร่ืองการขอกรอบการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จะไม่ให้กบับุคคลใดบุคคล
หน่ึง แต่เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีเขา้ไปลงทุน หรือการแลกหุ้นในธุรกิจท่ีสามารถต่อยอดได ้วตัถุประสงคข์องการ
เพิ่มทุนแบบ General Mandate ในคร้ังน้ีไวเ้พื่อเพิ่มความคล่องตวัและความรวดเร็วในการลงทุนขยายกิจการ และท าให้
บริษทัมีความพร้อมส าหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้ทนัที หลงัจากการเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสหคหรน่า (COVID-19) มีหลายบริษทัท่ีบริษทัสนใจจะเขา้ไปลงทุน หดยกรอบการเพิ่มทุนแบบ General 
Mandate ก็หมดอายุไปถา้หาบริษทัไม่ใชก้รอบดงักล่าว หดยการใช ้General Mandate บริษทัมองวา่หอกาสท่ีบริษทัได้
เขา้ไปร่วมลงทุนกบับางบริษทัจะท าให ้Synergy ของเราแขง็แรงข้ึนได ้
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  นายปราหมทย์ ลิบรัตนสกุล ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการเพิ่มทุนแบบ General 
Mandate จะมีอายถึุงการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีหนา้เลยหรือไม่ 

 นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ช้ีแจงวา่ไดว้างการเพิ่ม
ทุนแบบ General Mandate เป็นเร่ืองของหอกาสจึงอยากเรียนแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีวา่ทางบริษทัจะขอมติใน
ทุกคร้ังท่ีมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จะ
มีอายถึุงการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีหนา้ 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึง
ในวาระน้ีท่ีประชุมตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย กรุณาชูมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมคะแนน และ
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นออนไลน์ ขอให้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียง ถา้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียงขอให้กด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยจะกดท่ีปุ่มเห็นดว้ยหรือไม่ก็ได ้หาก
ไม่มีคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมออนไลน์ บริษทัจะถือวา่ท่านเห็นดว้ย 

 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ของบริษทั อีกจ านวน 362,643,484 บาท หดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 362,643,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,108,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจ านวน 1,470,720,796 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 1,470,720,796 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

1,470,720,796 บาท  (หน่ึงพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนเจด็ร้อย
เกา้สิบหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น    1,470,720,796 
หุน้  

(หน่ึงพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนเจด็ร้อย
เกา้สิบหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ                  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 หดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั  1,470,720,796 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนเจด็ร้อย

เกา้สิบหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ       -  หุน้ (-หุน้)” 
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 ตามท่ีประธานฯไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ประชุมออนไลน์ รวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 534,729,868 329,074 535,058,942 96.4286 
ไม่เห็นดว้ย 17,331,909 - 17,331,909 3.1236 
งดออกเสียง 2,484,600 - 2,484,600 0.4478 
รวม 554,546,377 329,074 554,875,451 100.0000 
บตัรเสีย - - -  
หมายเหตุ  1.  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 2 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้261,991 หุน้ 
                  2.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 43,644 หุน้ 

 

วาระที ่3. พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวลดัดา วรุณธารากุล  เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 นางสาวลดัดา วรุณธารากุล   เสนอต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
362,643,484 บาท หดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 362,643,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จ านวน 362,643,484 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ตามรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) - ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ดงัน้ี 

 (1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 271,982,613 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้  

 (2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 90,660,871 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) หดยราคาเสนอขายจะไม่เขา้ข่ายเป็น
การเสนอขายหุน้ราคาต ่าตามท่ีประกาศขา้งตน้ก าหนด 

 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม (1) และ(2) ขา้งตน้ รวมกนัทั้งหมดแลว้จะตอ้งไม่เกิน 271,982,613 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 906,608,710 บาท หรือคิดเป็นหุ้นช าระแล้วจ านวน 906,608,710 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท) ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัใด ๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทุนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2563 
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 ทั้งน้ี  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตาม (1) และ (2) ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้หดย
จะตอ้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคราวถดัไป หรือภายในวนัท่ี
กฎหมายก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคราวถดัไป (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) และ
ก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร เช่น ราคาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซ้ือ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน เง่ือนไข ระยะเวลาจองซ้ือ รวมทั้งล าดบัในการจดัสรรก่อนหลงัของหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
หรือด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมถึงการพิจารณา
ก าหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้ง หากบุคคลในวงจ ากดัท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นตาม 
(2) เข้าข่ายเป็น “บุคคลท่ีเก่ียวหยงกัน”บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดต่อไป จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและสอบถามได ้

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานฯ จึงไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระ
น้ีท่ีประชุมตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย กรุณาชูมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมคะแนน และ
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นออนไลน์ ขอให้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงได ้ถา้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียงขอให้กด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยจะกดท่ีปุ่มเห็นดว้ยหรือไม่ก็ได ้
หากไม่มีคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมออนไลน์ บริษทัจะถือวา่ท่านเห็นดว้ย 

 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จ านวน 362,643,484 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ตามรายละเอียดตามท่ีประธานฯไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติทีล่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ประชุมออนไลน์ รวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 534,733,053 359,366 535,092,419 96.4289 
ไม่เห็นดว้ย 17,331,909 - 17,331,909 3.1234 
งดออกเสียง 2,484,600 - 2,484,600 0.4477 
รวม 554,549,562 359,366 554,908,928 100.0000 
บตัรเสีย - - -  
หมายเหตุ  1.  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 2 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้675 หุน้ 
                  2.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 13,352 หุน้ 
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วาระที ่4. พจิารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวลดัดา วรุณธารากุล เสนอต่อท่ีประชุมวา่ดว้ยบริษทัมีแผนการใช้เงิน
ของบริษทัหดยไดมี้การวางแผนการเงินในอีก 3 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีแผนท่ีจะ
ขยายธุรกิจ รวมถึงมีการช าระหน้ีคงคา้ง และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการด าเนินการดงัท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัจึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท หดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 วตัถุประสงค ์  :  เพื่อช าระคืนหน้ีคงคา้ง และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน รวมทั้งการขยายธุรกิจ 

 ประเภทหุน้กู ้  :  หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีประกันหรือไม่มีประกัน มี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 

 มูลค่าการเสนอขาย   :  วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง หดยสามารถออกและเสนอขาย
เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบก าหนด บริษทัสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่
เพิ่มเติมได ้หดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกบัมูลค่าหุ้นกู้คงคา้งเดิมท่ียงัไม่ไดรั้บ
การไถ่ถอนตอ้งไม่เกินวงเงินรวมดงักล่าวหรือเทียบเท่า 

 อายขุองหุน้กู ้  :  ไม่เกิน 20 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้

 สกุลเงิน   :  เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในวงเงิน 

 อตัราดอกเบ้ีย  :  ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายแต่ละคร้ังและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การไถ่ถอนก่อนก าหนด  : ผูถื้อหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และ/หรือ บริษทัอาจมี
หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูคื้นก่อนก าหนด ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ของการออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 

 การเสนอขาย  :  เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นหครงการ และ/หรือ ใน
ลกัษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) หดยจะท าการเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวในประเทศ 
และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ ผูล้งทุน
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู ้
ลงทุนสถาบนัใน ต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกนัหรือหลาย
คราว ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
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หลกัทรัพย ์และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมี
ผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้น 

 เง่ือนไขอ่ืน ๆ   :  การออกและเสนอขายหุ้นกูจ้ะข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดใน ขณะท่ีออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือ 
คณะกรรมการบริหารไดรั้บมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในส่วนท่ียงัไม่ไดก้  าหนด ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรท่ีจะตอ้งก าหนดตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ช่ือหุน้กู ้ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ  านวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภท
ของหุ้นกู ้การค ้าประกนัหลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิ
และหนา้ท่ีอ่ืนใดตามประเภทหุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละคราว อตัราดอกเบ้ีย วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย วิธีการและ
ระยะเวลาการเสนอขายและจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้นายทะเบียนหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้วมถึงการน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดตราสารหน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึง
องคก์รใด ๆ ตลอดจนใหมี้อ านาจด าเนินการขออนุญาตด าเนินการเปิดเผยขอ้มูล และการด าเนินการอ่ืนใดกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย
หุน้กู ้

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้วงเงินไม่
เกิน 3,000 ลา้นบาทเพื่อช าระคืนหน้ีคงคา้ง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งการขยายธุรกิจ ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและสอบถามได ้

 นายปิยะพงษ ์ประสาททอง ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่การออกหุ้นกู ้จ  านวน 3,000 ลา้น
บาท มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปซ้ือหทรศพัทมื์อถือ หรือ เพื่อขยายสาขา เพื่อรองรับเครือข่ายระบบ 5G ใช่หรือไม่ 

 นางสาวลดัดา วรุณธารากุล ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่การออกหุ้นกู ้จ  านวน 3,000 
ลา้นบาทไม่ไดอ้อกเพื่อน าไปซ้ือหทรศพัท์มือถือ เพราะบริษทัย่อย คือ บริษทั เจมาร์ท หมบาย จ ากดั มีวงเงินจากทาง
ธนาคารอยู่แลว้ การออกหุ้นกู ้จ  านวน 3,000 ลา้นบาท จะเป็นในส่วนของบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ใชส้ าหรับ
การขยายธุรกิจและไปใชใ้นส่วนของบริษทัยอ่ยท่ีมีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (Warrant) 
ซ่ึงทาง บริษทั เจ มาร์ท จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพของบริษทัลูก  และน าไปใชคื้นหน้ีดว้ยส่วนหน่ึง พร้อมกบัขยายธุรกิจ  

 นายปราหมทย ์ลิบรัตนสกุล ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่สัดส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นก่อน
การออกหุ้น หรือยอ้นหลงัก่อนการออกหุ้นกู ้ถา้รวมกบัการเพิ่มทุนแบบ General Mandate อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้เป็นเท่าไหร่ 
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 นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ผูอ้  านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่าเม่ือไตรมาสท่ีผ่านมา 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หดยเฉพาะหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ีย จะเท่ากบั 2.57 เท่า และถา้มีการออกหุ้นกูใ้นปี
ถดัไป บริษทัจะพยามควบคุมดอกเบ้ียไม่ใหเ้กิน 4.0 เท่า ตามนหยบายของบริษทั 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึง
ในวาระน้ีท่ีประชุมตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย กรุณาชูมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมคะแนน และ
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นออนไลน์ ขอให้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียง ถา้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียงขอให้กด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยจะกดท่ีปุ่มเห็นดว้ยหรือไม่ก็ได ้หาก
ไม่มีคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมออนไลน์ บริษทัจะถือวา่ท่านเห็นดว้ย 

 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท หดย
มีรายละเอียดตามท่ีประธานฯไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ประชุมออนไลน์ รวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 553,715,683 355,811 554,071,494 99.8455 
ไม่เห็นดว้ย 854,100 - 854,100 0.1539 
งดออกเสียง - 3,555 3,555 0.0006 
รวม 554,569,783 359,366 554,929,149 100.0000 
บตัรเสีย - - -  
หมายเหตุ  1.  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 1 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้20,221 หุน้ 
                  2.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 13,352 หุน้ 

 
วาระที ่5. พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนหรือสอบถามเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ 

 นายปราหมทย ์ลิบรัตนสกุล ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าบริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั 
(มหาชน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสหคหรน่า (COVID-19) ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ะมีปัญหาเยอะ
มาก ไม่ทราบวา่มีผลกระทบกบัทางบริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) อยา่งไรบา้ง 

 นายอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ช้ีแจงว่า บริษทั เจเอ
เอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) ในปีน้ีไดรั้บผลกระทบเหมือนกบัทุกบริษทั แต่ดว้ยวิธีการจดัการ การบริหาร รวมกระทัง่
วิธีการตดัตน้ทุนต่าง ๆ ท าให้ในปีน้ีบริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) สามารถกลบัมาท าก าไรไดแ้ละจากน้ีไป
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จะมีหครงการต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน แต่รูปแบบของหครงการจะท าเป็นคอมมูนิต้ีมอลล์แบบชั้นเดียวท่ีใชต้น้ทุนต ่าและไป
ตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีมีผูบ้ริหภคหรือประชากรท่ีค่อนขา้งหนาแน่น หลงัจากท่ีบริษทัมีประสบการณ์ในการท าหครงการ
หลายแห่งจึงไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้ระกอบการอ่ืน อาทิเช่น KFC, Burger King, Top Supermarket, Max Value, 
Fitness ท าให้บริษทัเร่ิมมีความมัน่ใจท่ีจะพฒันาหครงการอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต บริษทัอยูร่ะหว่างการเปิด
ศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ บริเวณถนนคูบ้อน ซ่ึงคาดวา่จะก่อสร้างและเปิดด าเนินการไดใ้นปีหนา้ 2564 ซ่ึงจะสร้างรายได้
ระยะยาวของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 นายปราหมทย ์ลิบรัตนสกุล ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า JFin coin มีความคืบหนา้เป็น
อยา่งไรบา้ง 

 นายธนวฒัน์ เลิศวฒันารักษ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั ไดช้ี้แจงวา่บริษทัไดน้ า
เงินท่ีไดจ้ากการระดมทุน เม่ือ 2 ปีท่ีแลว้มาใช้ในการลงทุนในการพฒันาระบบ Digital Landing Platform (DDLP) 
ตอนน้ีระบบไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. การปล่อยกูห้ดยไม่มีสินทรัพยค์  ้าประกนั หรือใชเ้ครดิตค ้าประกนั ท่ี
บริษทัท าไปแลว้ช่ือวา่ “ป๋า” เป็นกลไกของการปล่อยกูห้ดยใช ้Credit Scoring เพื่อให้เกิดความแม่นย  าในการปล่อยกู ้2. 
การท าธุรกรรมทางดา้นการเงินบนหลกเสรีหดยใช้ Block chain แบบเต็มรูปแบบ หรือท่ีเรียกกนัว่า Decentralize 
Finance 

  เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานฯจึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านหปรดส่งมอบใบ
ลงคะแนนท่ีไดล้งลายมือช่ือแลว้ใหแ้ก่พนกังานของบริษทั เพื่อจะไดบ้นัทึกและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป และประธาน
ฯ ไดก้ล่าวขอบคุณทุก ๆ ท่านท่ีมาประชุมและขอปิดการประชุม  

ปิดประชุม  เวลา 10.45 น. 
   

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม 
( นายพิศณุ  พงษอ์ชัฌา ) 
 ประธานกรรมการ  
   
   

ลงช่ือ  ผูบ้นัทึกการประชุม 
( นางสาวลดัดา  วรุณธารากุล ) 
 เลขานุการบริษทั  
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หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 

 
กรรมการทีต้่องออกตามวาระ 2 ท่าน 

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระของบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 18  
ซ่ึงไดก้ าหนดไวว้า่ 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามเป็นอตัราถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกหดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม 
 อน่ึง กรรมการท่ีออกตามวรรคหน่ึง ชอบท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก หากท่ีประชุม
ไดเ้ลือกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกคร้ัง กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 

ในปีนีก้รรมการทีต้่องออกตามวาระ 2 ท่าน มีดังนี้ 

รายช่ือ จ านวนหุ้นทีถื่อ  คิดเป็นร้อยละ สิทธิในการออกเสียง 
1.  นายพิศณุ พงษอ์ชัฌา 656,882 0.07% 0.07% 
2.  นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา       174,886,204 18.98% 18.98% 

 ในส่วนของการกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตาม
ความเห็นของกรรมการสรรหาฯ และกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระไดง้ดออกเสียงในวาระน้ี ซ่ึงกรรมการท่ีเหลือไดท้  า
การพิจารณาถึงทั้งดา้นความเหมาะสม ประกอบกบัผลประหยชน์สูงสุดของบริษทัฯ แลว้เห็นวา่กรรมการทั้งสองท่าน 
เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ  มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยบริหารกิจการของบริษทัให้
เจริญก้าวหน้าได้และตลอดระยะเวลาท่ีได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบติังานในฐานะกรรมการก็สามารถน าพาบริษทั
เจริญรุ่งเรืองตลอดมา ทั้งยงัมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.
2554) จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 2 ท่านไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระ
หน่ึง 

สรุปช่ือกรรมการทีค่รบวาระและได้รับการเสนอกลบัด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 

รายช่ือ จ านวนหุ้นทีถื่อ  คิดเป็นร้อยละ สิทธิในการออกเสียง 
1.  นายพิศณุ พงษอ์ชัฌา 656,882 0.07% 0.07% 
2.  นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา       174,886,204 18.98% 18.98% 
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ประวตัิย่อและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 
กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกุล : นายพิศณุ พงษอ์ชัฌา 
อายุ  : 66 ปี       สัญชาติ : ไทย 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท  : ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
 
การศึกษา    2537  ปริญญาหทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  - 
 
ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) :   
2545 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บมจ.เจ มาร์ท 
2527 - ปัจจุบนั  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฮะเซง้พาณิชย ์
2523-2527  ผูจ้ดัการทัว่ไป  หรงแรมเชียงอินทร์ 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท :   18 ปี ( 6 วาระ) 
หากท่านไดรั้บการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งในคร้ังน้ี ท่านจะด ารงแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 21 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษัท      : 656,882  หุน้         (คิดเป็นร้อยละ 0.07) 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 
- คณะกรรมการบริษทั   :      10/10  คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน   
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:    

-ไม่มี- 
- กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:    

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฮะเซง้พาณิชย ์ 
  (ประเภทธุรกิจผูผ้ลิตและจ าหน่ายวาลว์) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป หรงแรมเชียงอินทร์   
 (ประเภทธุรกิจหรงแรม) 
 

การมีส่วนร่วมได้เสียในการประชุมคร้ังนี ้  
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

การมีส่วนร่วมได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งกนั (ในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา) ดังนี้ 
    - กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน/ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
    - ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 

คุณสมบัติต้องห้าม 
    - ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าหดยทุจริต 
    - ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประหยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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ประวตัิย่อและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 
กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกุล : นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา 
อายุ :  64 ปี   สัญชาติ : ไทย  
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษทั/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
การศึกษา  
2522 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2524 ปริญญาหทเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  
2551 Director Accreditation Program (69/2008)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
2556 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 15 
  
ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) :  
2533 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. เจ มาร์ท 
2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. เจ มาร์ท 
2559 -ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บจก. เจมาร์ท หมบาย 
2560 -ปัจจุบนั กรรมการ    บจก. เจ เวนเจอร์ส 
2559 -ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย 
2559 -ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บจก. เอสจี แคปปิตอล 
2555 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ   บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส 
2537 - 2555 กรรมการ    บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บจก. บริหารสินทรัพยเ์จ 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บจก. เจ มาร์ท อินชวัรันซ์ หบรกเกอร์ 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
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ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง :  กรรมการบริษทั/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท :   30 ปี  (10 วาระ) 
หากท่านไดรั้บการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งในคร้ังน้ี ท่านจะด ารงต าแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 33 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษัท      : 174,886,204  หุน้         (คิดเป็นร้อยละ 18.98) 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 
- คณะกรรมการบริษทั   :      10/10  คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน   
- กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

-ไม่มี- 
 

การมีส่วนร่วมได้เสียในการประชุมคร้ังนี ้  
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 
การมีส่วนร่วมได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งกนั (ในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา) ดังนี้ 
    - กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน/ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
    - ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
 
คุณสมบัติต้องห้าม 
    - ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าหดยทุจริต 
    - ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประหยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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ข้อบังคับเพ่ือน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จ ากดั 

(ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) 

_____________________________ 

หดยมติของท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ณ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564  ให้ขอ้บงัคบับริษทัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม

มีผลบงัคบัใชด้งัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 บททัว่ไป 

1. หากข้อบงัคบัน้ีมิได้ตราไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ให้น าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนท่ี

เก่ียวกบับริษทัจ ากดัมาใชบ้งัคบั 

2. การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจดัการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงตาม

กฏหมายต่อไป 

หมวดที ่2 หุ้นและผู้ถือหุ้น 

3. หุ้นของบริษทัทั้งหมดเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือท่ีต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น และใบหุ้นของบริษทัต้องมี

กรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทบัตราของบริษทั 

4. หุน้ของบริษทัแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  

(1) หุ้นกลุ่ม ก ประกอบไปดว้ยหุ้นจ านวน 7,999,998 หุ้น เลขหมายของหุ้นเลขท่ี 00001 - 79998, 100001 - 

8020000 รวมไปถึงหุ้นอ่ืนทั้งหมดท่ีจะถูกถือหดยผูถื้อหุ้นกลุ่ม ก (“หุ้นกลุ่ม ก”) หดยจะเรียกผูถื้อหุ้นท่ีถือ

หุน้กลุ่ม ก วา่ “ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก”  

(2) หุ้นกลุ่ม ข ประกอบไปดว้ยหุ้นจ านวน 2,000,000 หุ้น เลขหมายของหุ้นเลขท่ี 79999 - 99998, 8020001 - 

10000000 รวมไปถึงหุน้อ่ืนทั้งหมดท่ีจะถูกถือหดยผูถื้อหุน้กลุ่ม ข (“หุ้นกลุ่ม ข”) หดยจะเรียกผูถื้อหุ้นท่ีถือ

หุน้กลุ่ม ข วา่ “ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข”  
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(3) หุน้กลุ่ม ค ประกอบไปดว้ยหุน้จ านวน 1 หุ้น เลขหมายของหุ้นเลขท่ี 99999 รวมไปถึงหุ้นอ่ืนทั้งหมดท่ีจะ

ถูกถือหดยผูถื้อหุน้กลุ่ม ค (“หุ้นกลุ่ม ค”) หดยใหเ้รียกผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้กลุ่ม ค วา่ “ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค” และ 

(4) หุ้นกลุ่ม ง ประกอบไปด้วยหุ้นจ านวน 2,000,001 หุ้น เลขหมายของหุ้นเลขท่ี 100000, 10000001 - 

12000000 รวมไปถึงหุน้อ่ืนทั้งหมดท่ีจะถูกถือหดยผูถื้อหุน้กลุ่ม ง (“หุ้นกลุ่ม ง”) หดยให้เรียกผูถื้อหุ้นท่ีถือ

หุน้กลุ่ม ง วา่ “ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง” 

5. การหอนหุน้ทั้งปวงจะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงลายมือช่ือของผูห้อนและผูรั้บหอน หดยมีพยานสองคน

ลงช่ือรับรองลายมือช่ือนั้น ๆ ดว้ย และการหอนเช่นน้ีจะน ามาใชแ้ก่บริษทัหรือบุคคลภายนอกไม่ได ้จนกวา่จะได้

จดแจง้การหอนหดยบริษทัลงในทะเบียนผูถื้อหุน้ 

6. การหอนหุน้ในบริษทัจะตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดัในการหอนหุ้นดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นกลุ่ม ก และผูถื้อหุ้นกลุ่ม ข จะไม่หอนหรือจ าหน่ายหุ้นใด ๆ ของตน เวน้แต่ไดรั้บความยินยอม

ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูถื้อหุน้กลุ่ม ง อน่ึง  ผูถื้อหุ้นกลุ่ม ก มีสิทธิในการหอนหรือจ าหน่ายหุ้น

ใด ๆ ของตนหดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้กลุ่ม ง ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากการหอนหรือจ าหน่ายหุ้น

นั้นจะไม่ท าให้ผูถื้อหุ้นกลุ่ม ก ถือหุ้นร้อยละห้าสิบ (50%) หรือนอ้ยกวา่ของจ านวนหุ้นทั้งหมดในบริษทั 

ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้เกิดขอ้สงสัย ผูถื้อหุ้นกลุ่ม ข จะไม่หอนหรือจ าหน่ายหุ้นใด ๆ ของตนจนกวา่จะถึงปีบญัชี

ซ่ึงบริษทัมีก าไรและสามารถช าระหน้ีได ้

(2) สิทธิในการปฏิเสธก่อน 

 ไม่ว่าในเวลาใด ๆ หากผูถื้อหุ้นรายใด (“ผู้ถือหุ้นที่ท าค าเสนอ”) ไดรั้บค าเสนอท่ีสุจริตจากผูซ้ื้อซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอก (“ผู้ซ้ือซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก”) เพื่อซ้ือหุ้นจ านวนใด ๆ หรือทั้งหมดของบริษทั (“หุ้นที่ถูกเสนอ”) ซ่ึง

ถือหดยผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอและผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอนั้นประสงคท่ี์จะหอนหุ้นท่ีถูกเสนอ (“การโอนหุ้นที่ถูกเสนอ”) ผู ้

ถือหุ้นท่ีท าค าเสนอจะตอ้งท าค าเสนอขายหุ้นท่ีถูกเสนอนั้นต่อผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ๆ ก่อน (“ผู้มีสิทธิในการปฏิเสธก่อน”) 

ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอจะตอ้งส่งหนังสือบอกกล่าว (“หนังสือบอกกล่าวของผู้ถือหุ้นที่ท าค า

เสนอ”) ไปยงัผูมี้สิทธิในการปฏิเสธก่อน หดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ภายหลงัจากท่ีไดรั้บค า

เสนอท่ีสุจริตจากผูซ้ื้อซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก  หดยระบุ 

(i)   จ านวนหุน้ท่ีถูกเสนอซ่ึงจะถูกหอนหดยผูถื้อหุน้ท่ีท าค าเสนอ 
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(ii)   ราคาซ้ือต่อหุน้ หดยค านวณจากมูลค่าตลาดท่ียุติธรรมซ่ึงก าหนดหดยผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นของผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอ และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของการหอนท่ีส าคญัอ่ืน ๆ 

และ 

(iii) วนั เวลา และสถานท่ีท่ีจะท าการหอนหุ้น ซ่ึงจะตอ้งกระท าภายในระยะเวลาเกา้สิบ (90) วนั

ท าการ นบัแต่วนัท่ีระบุในหนงัสือบอกกล่าวของผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอ (“ระยะเวลาในการ

ช าระราคาเม่ือใช้สิทธิในการปฏิเสธก่อน”) 

หนงัสือบอกกล่าวของผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอจะถือเป็นค าเสนอของผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอเพื่อหอนหุ้นท่ีถูกเสนอไปยงัผูมี้

สิทธิในการปฏิเสธก่อน หดยท่ีราคาขายของหุ้นท่ีถูกเสนอจะตอ้งเป็นมูลค่าตลาดท่ียุติธรรม หดยท่ีค าเสนอดงักล่าวไม่

อาจถูกเพิกถอนไดจ้นกวา่จะส้ินสุดระยะเวลาบอกกล่าวการใชสิ้ทธิในการปฏิเสธก่อน 

(ข)  เม่ือได้รับหนังสือบอกกล่าวของผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอ ผูมี้สิทธิในการปฏิเสธก่อนจะมี

ระยะเวลาหกสิบ (60) วนัท าการ (“ระยะเวลาบอกกล่าวการใช้สิทธิในการปฏิเสธก่อน”) เพื่อเลือกท่ี

จะซ้ือหุ้นท่ีถูกเสนอหดยการส่งหนงัสือบอกกล่าว (“หนังสือบอกกล่าวเพ่ือใช้สิทธิในการปฏิเสธ

ก่อน”) ไปยงัผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอหดยระบุว่าไดรั้บค าเสนอเพื่อซ้ือหุ้นท่ีถูกเสนอตามขอ้ก าหนด

และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนังสือบอกกล่าวของผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอพร้อมทั้งราคาซ้ือต่อหุ้น ซ่ึง

จะตอ้งค านวณตามมูลค่าตลาดท่ียติุธรรมท่ีก าหนดหดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของผูมี้สิทธิในการ

ปฏิเสธก่อน เพื่อใชใ้นการก าหนดมูลค่าตลาดท่ียุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดขอ้สงสัย ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิ

ในการปฏิเสธก่อนไม่ไดร้ะบุมูลค่าตลาดท่ียุติธรรมของตนไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเพื่อใช้สิทธิใน

การปฏิเสธก่อนดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ราคาขายของหุ้นท่ีถูกเสนอจะเป็นมูลค่าตลาดท่ียุติธรรม

ตามท่ีไดร้ะบุไวห้ดยผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอในหนงัสือบอกกล่าวของผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอ หนงัสือ

บอกกล่าวเพื่อใช้สิทธิในการปฏิเสธก่อนนั้นจะมีผลผูกพนัเม่ือไดส่้งออกและไม่อาจเพิกถอนได้

หดยผูมี้สิทธิในการปฏิเสธก่อน 

เพื่อวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัฉบบัน้ี “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (valuer)” หมายถึง ส านกังานท่ีเป็นอิสระท่ีมีช่ือเสียง

ในระดบัสากล ซ่ึงจะตอ้งเป็นหน่ึงในบริษทัผูต้รวจสอบบญัชี “บ๊ิกหฟร์ (Big 4)” ซ่ึงประกอบไปดว้ยบริษทั KPMG, 

Deloitte, EY และ PwC เพื่อท าการก าหนดมูลค่าตลาดท่ียติุธรรม 

(ค)  หากผูมี้สิทธิในการปฏิเสธก่อนไม่ได้ด าเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวเพื่อใช้สิทธิในการ

ปฏิเสธก่อนในระหวา่งระยะเวลาบอกกล่าวการใชสิ้ทธิในการปฏิเสธก่อน หรือไม่ด าเนินการช าระ

ราคาตามท่ีก าหนดทั้งหมดเพื่อให้ได้รับหุ้นท่ีถูกเสนอภายในระยะเวลาในการช าระราคาเม่ือใช้
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สิทธิในการปฏิเสธก่อน ใหถื้อวา่ไดส้ละสิทธ์ิทั้งหมดในการซ้ือหุ้นท่ีถูกเสนอนั้น ภายใตข้อ้ 6(2) น้ี 

และไม่ว่าในเวลาใด ๆ ผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนออาจท าการหอนหุ้นท่ีถูกเสนอทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ 

ไปยงัผูซ้ื้อซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีไม่ดีไปกวา่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข

ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวของผูถื้อหุน้ท่ีท าค าเสนอ  

(ง)  ผูถื้อหุน้ท่ีท าค าเสนอและผูมี้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแต่ละคนจะตอ้งด าเนินการทั้งหมดท่ีอาจ

จ าเป็นตามสมควร เพื่อใหก้ารหอนตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6(2) เสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงรวมไปถึงการเขา้ท า

สัญญาและการส่งมอบใบหุ้นและตราสารการหอนหุ้น และให้ความยินยอมตามท่ีจ าเป็นหรือ

สมควร 

(3) สิทธิในการขายร่วม 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอประสงคท่ี์จะขายหุ้นทั้งหมดของตนในบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

และผูถื้อหุ้นกลุ่ม ง ไดเ้ลือกท่ีจะไม่ใช้สิทธิในการปฏิเสธก่อนภายใตข้อ้ 6(2) ในระหว่างระยะเวลาบอกกล่าวการใช้

สิทธิในการปฏิเสธก่อน ผูถื้อหุ้นกลุ่ม ง อาจเลือกท่ีจะหอนหุ้นทั้งหมดของตนไปยงัผูซ้ื้อซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกหดยการ

ส่งหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูถื้อหุ้นท่ีท าค าเสนอหดยระบุจ านวนของหุ้นซ่ึงผูถื้อหุ้นกลุ่ม ง ประสงคท่ี์จะรวมไวใ้นการ

หอนหุ้นท่ีถูกเสนอนั้นดว้ยขอ้ก าหนดเช่นเดียวกนั แต่ไม่ดีไปกว่าท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวของผูถื้อหุ้นท่ีท าค า

เสนอ  

(4) บริษทัจะส่งหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูถื้อหุ้นกลุ่ม ง ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของจ านวนผูถื้อหุ้น

ของบริษทั  

7. บริษทัจะถือหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเองไม่ได ้

 

หมวดที ่3 กรรมการ 

8. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน ห้า (5) ท่าน หดยกรรมการ หน่ึง (1) ท่าน จะตอ้งเป็น

กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหดยผูถื้อหุน้กลุ่ม ง (“กรรมการกลุ่ม ง”)  

9. ถ้าต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระของกรรมการ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนข้ึนเป็นกรรมการใหม่แทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า

ก าหนดเวลาท่ีกรรมการผูอ้อกไปนั้นชอบจะอยูไ่ด ้

10. องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมคณะกรรมใด ๆ ท่ีไดถู้กเล่ือนออกไป จะถือวา่ครบองค์

ประชุมเม่ือกรรมการส่วนใหญ่เขา้ประชุม 
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 ในกรณีท่ีจะตอ้งปรึกษาหารือกนัในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

องค์ประชุมของท่ีประชุมคณะกรรมการจะตอ้งประกอบไปด้วยกรรมการส่วนใหญ่หดยมีกรรมการกลุ่ม ง เขา้ร่วม

ประชุมดว้ย  

11. เร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีจะต้องปรึกษาหารือกันในท่ีประชุมคณะกรรมการ (“เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ”)  

(1) ธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนท่ีมากกว่าจ านวนท่ีเท่ากับ สามสิบล้านบาท 

(30,000,000) บาท และ 

(2) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น 

12. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบบริหารจดัการงานทั้งปวงของบริษทั หดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึง 

(1) ท่าน เพื่อเป็นประธานของคณะกรรมการ 

13. คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั

ได ้

14. มติท่ีประชุมคณะกรรมการทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงสนบัสนุนขา้งมากจากกรรมการซ่ึงเขา้ร่วมในการ

ประชุมนั้น ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

15. ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ทัว่ไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหก (6) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดจ้ดทะเบียนบริษทั และต่อนั้น

ไปใหมี้การประชุมคร้ังหน่ึงทุกปี การประชุมเช่นน้ีเรียกวา่ “การประชุมสามญั” และการประชุมคราวอ่ืนบรรดา

ท่ีมีนอกจากน้ีเรียกวา่ “การประชุมวสิามญั” 

16. คณะกรรมการอาจเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นจ านวนรวมกนัไม่นอ้ย

กวา่หน่ึงในห้า (1/5) แห่งจ านวนหุ้นของบริษทัเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้เรียกประชุมผูถื้อ

หุน้ก็ได ้

17. ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้ลงพิมพห์ฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีอย่างน้อยหน่ึงคราวก่อนวนันดั

ประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบให้แก่ตวัผูถื้อหุ้นทุกคนท่ีมีช่ือใน

ทะเบียนของบริษทัก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนั เวน้แต่เป็นค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อลง

มติพิเศษ ใหก้ระท าการดงัวา่นั้นก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่สิบส่ี (14) วนั 

18. ผูถื้อหุน้คนใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้อาจมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทนก็ได ้
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19. ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม หากไม่มีประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นหน่ึง (1) คน ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมข้ึนเป็น

ประธาน 

20. ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังตอ้งมีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมรวมกนัแทนผูถื้อ

หุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ี (1/4) แห่งทุนจดทะเบียนของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุม การออกเสียงลงมติใด ๆ 

ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น ให้ถือเอาเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงช้ีขาด 

21. การนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้นบัคะแนนตามจ านวนหุ้นคือ หน่ึง (1) เสียงต่อ หน่ึง (1) หุ้น ทั้งน้ี 

ไม่วา่จะเป็นการลงคะแนนดว้ยวธีิการชูมือหรือลงคะแนนลบัก็ตาม 

22. เร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (“เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น”) จะตอ้งไดรั้บมติพิเศษของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เท่านั้น หดยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(2) เพิ่มหรือลดทุนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวข้องบริษทั 

(3) เลิกบริษทั 

(4) ควบบริษทัเขา้กบับริษทัอ่ืน และ 

(5) ออกหุน้ใหม่ซ่ึงช าระเตม็มูลค่าหรือแต่บางส่วนดว้ยส่ิงอ่ืนนอกจากช าระดว้ยเงินสด 

23. ในกรณีท่ีมีการเลิกบริษทั ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจแต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนไม่วา่จะเป็นกรรมการบริษทั

หรือไม่ก็ตาม ใหเ้ป็นผูช้  าระบญัชี และอาจก าหนดขอบเขตอ านาจของผูช้  าระบญัชีตามท่ีเห็นสมควร 

 

หมวดที ่5 งบดุลและสิทธิในการได้รับข้อมูล 

24. ใหก้รรมการจดัท างบดุลแสดงรายการจ านวนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทักบัทั้งบญัชีก าไรขาดทุนทุกรอบปี

ทางบญัชีของบริษทั หดยรอบปีทางบญัชีของบริษทัจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ของทุกปี 

25. บริษทัจะตอ้งจดัให้มีผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน เพื่อตรวจสอบงบดุลแลว้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เพื่อขออนุมติัภายในส่ี  (4) เดือน นบัแต่วนัท่ีลงในงบดุลนั้น 
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26. บริษทัจะตอ้งใหข้อ้มูลดงัต่อไปน้ีแก่ผูถื้อหุน้แต่ละรายเป็นรายปีและรายไตรมาส 

(1) รายงานทางการเงินประจ าเดือน และ 

(2) งบการเงินประจ าปีท่ีสอบทานแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

หมวดที ่6 เงินปันผลและทุนส ารอง 

27. บริษทัตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองทุกคราวท่ีมีการจ่ายเงินปันผล อยา่งนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของก าไรท่ี

เกิดข้ึนจากกิจการของบริษทั จนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทุนของบริษทั

หรือเป็นสัดส่วนท่ีมากกวา่นั้น 

 

หมวดที ่7 การระดมทุนและการเงิน 

28. ในกรณีท่ีบริษทัตอ้งการเงินทุนในการด าเนินกิจการท่ีนอกเหนือจากเงินทุนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นไม่วา่รายใดจะ

ไม่มีหนา้ท่ีใด ๆ ในการใหเ้งินทุนเพิ่มเติม หรือจดัใหบ้ริษทัไดรั้บเงินทุน หรือให้การรับประกนัหรือหลกัประกนั

ใด ๆ เพื่อหรือท่ีเป็นประหยชน์แก่บริษทั เวน้แต่ผูถื้อหุ้นจะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืน อย่างไรก็ตาม หากบริษทัมี

จ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้เงินทุนเพิ่มเติม ผูถื้อหุ้นตกลงว่าเงินทุนนั้นจะถูกระดมหดยวิธีการออกหุ้นเพิ่มเติมหดยบริษทั 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้แต่ละรายอาจใชสิ้ทธิของตนในการจองซ้ือหุน้ดงักล่าวตามสัดส่วนของหุน้เดิมท่ีตนถืออยูใ่นบริษทั 

หดยหากผูถื้อหุ้นคนใด (ในกรณีเช่นนั้น “ผู้ถือหุ้นที่ท าการปฏิเสธ”) ไม่เลือกท่ีจะท าการจองซ้ือหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้น

รายอ่ืนมีสิทธิท่ีจะจองซ้ือหุน้ท่ีไดถู้กเสนอไปยงัผูถื้อหุน้ท่ีท าการปฏิเสธนั้นได ้แมว้า่จะมีบทบญัญติัอ่ืนใดภายใต้

ขอ้บงัคบัน้ีซ่ึงก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนก็ตาม 

 

หมวดที ่8 การบริหารจัดการเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่ 

29. ขอ้บงัคบัภายใตห้มวดน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดมาตรการและกลไก ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อให้การ

บริหารจดัการกิจการของบริษทัเป็นไปตามนหยบายบริษทัใหญ่ รวมไปถึงกฎหมาย ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั

หรือหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ในกรณีท่ีข้อบงัคบัภายใต้หมวดน้ีก าหนดให้การท าธุรกรรมหรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีมีนัยส าคญัหรือมี

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินกิจการของบริษทั และ/หรือบริษทัใหญ่ เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัจากคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ให้กรรมการของบริษทัมีหนา้ท่ีในการ
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จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั และ/หรือ เขา้ท าธุรกรรม

ดงักล่าวนั้นภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ หดยในการน้ี ให้

บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขั้นตอน และวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติั

นั้นตามท่ีก าหนดไวห้ดยกฎหมาย รวมไปถึงประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ดว้ย หดยอนุหลม (เพียงเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้) 

 อน่ึง ขอ้บงัคบัทั้งหมดภายใตห้มวด 8 การบริหารจดัการเพื่อปฏิบติัตามนหยบายควบคุมดา้นการบริหารของ

บริษทัใหญ่ จะมีผลใชบ้งัคบัตราบเท่าท่ีบริษทัใหญ่ยงัคงความเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัอยู ่หรือมีอ านาจควบคุมกิจการ

ของบริษทั ทั้งน้ี ค  านิยามของบริษทัใหญ่ และอ านาจควบคุมกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

30. การท าธุรกรรมหรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษทัในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัหดยคณะกรรมการ 

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) 

(1) เร่ืองท่ีจ  าตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัใหญ่ 

(ก)  การแต่งตั้ง หรือการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัอยา่งน้อยตาม

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัใหญ่ในบริษทั 

(ข)  การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการจดัสรรหุ้นใหม่ รวมไปถึงการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ 

ทุนท่ีช าระแล้วของบริษัทท่ีไม่เป็นไปตามสัดส่วนของการถือหุ้นเดิมของผู ้ถือหุ้น หรือการ

ด าเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลท าให้สัดส่วนของการใชสิ้ทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

ของบริษทั ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไม่ว่าในทอดใด ๆ ก็ตาม ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) 

ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

(ค)  การพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปีและเงินปันผลระหวา่งปีของบริษทั (หากมี) 

(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทั เวน้แต่การแกไ้ขเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัตามท่ีก าหนด

ไวใ้นขอ้ 30 (2)(จ) 

(จ)  การพิจารณาอนุมติังบประมาณประจ าปีของบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีได้ระบุไวใ้นอ านาจ

อนุมติัและด าเนินการ (Delegation of Authority) 

(ฉ)  การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั เฉพาะในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ได้อยู่ในสังกดั

บริษทัผูต้รวจสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือเดียวกนักบัผูส้อบ
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บญัชีของบริษทัใหญ่ ซ่ึงไม่เป็นไปตามนหยบายในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัใหญ่ท่ีผูส้อบ

บญัชีของบริษทัจะตอ้งสังกดับริษทัผูต้รวจสอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั

ใหญ่ 

ธุรกรรมดงัต่อไปน้ี ตั้งแต่ขอ้ (ช) ถึง (ญ) เป็นธุรกรรมท่ีถือว่ามีนยัส าคญั การเขา้ท าธุรกรรมเช่นว่านั้นจะก่อให้เกิด

ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและการด าเนินกิจการของบริษทั ดงันั้น จึงจ าตอ้งไดรั้บการอนุมติัหดย

คณะกรรมการของบริษทัใหญ่ก่อน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดธุรกรรมท่ีบริษทัจะเข้าท าธรุกรรมนั้น

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษทัใหญ่ (หดยน าหลกัเกณฑ์เร่ืองการค านวณธุรกรรมท่ีได้ก าหนดไวใ้นประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยเร่ือง การไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือท่ีการท ารายการท่ีเก่ียวหยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชห้ดยอนุหลม) แลว้ธุรกรรม

เช่นวา่นั้นอยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัหดยคณะกรรมการของบริษทัใหญ่ หดยธุรกรรมดงัต่อไปน้ีคือ 

(ช)  ในกรณีท่ีบริษัทตกลงเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวหยงกันของบริษทั หรือธุรกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(i)   การหอนหรือการสละสิทธ์ิประหยชน์ รวมถึงการสละสิทธ์ิเรียกร้องท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บริษทั 

(ii)   การขาย หรือการหอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบริษทัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(iii)   การซ้ือ หรือการรับหอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั  

(iv)   การเขา้ท า การแกไ้ขเพิ่มเติม หรือการเลิกสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้เช่ากิจการของบริษทั

ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการกิจการของบริษทั หรือ

การรวมกิจการของบริษทักบับุคคลอ่ืน 

(v)   การเช่า หรือใหเ้ช่าซ่ึงทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของกิจการหรือทรัพยสิ์นของบริษทั 

(ซ)  การกูย้มืเงิน การใหกู้ย้มืเงิน การใหสิ้นเช่ือ การค ้าประกนัการท านิติกรรมผกูพนับริษทัให้ตอ้ง

รับภาระทางการเงินเพิ่มข้ึน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนท่ี 

และไม่ใช่ปกติทางการคา้ของบริษทั 

(ฌ) การเลิกกิจการของบริษทั และ 

(ญ) ธุรกรรมอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ปกติทางการคา้ของบริษทัและจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั 

(2) เร่ืองท่ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 
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(ก)  กรณีท่ีบริษทัตกลงเขา้ท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวหยงกนัของบริษทั หรือบริษทัใหญ่ หรือ

ธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือ

ค านวณเปรียบเทียบขนาดของธุรกรรมท่ีบริษทัจะเขา้ท านั้นกับขนาดของบริษทัใหญ่ (หดยน า

หลกัเกณฑก์ารค านวณธุรกรรมตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคบัใช้หดยอนุหลม) แล้ว

ธุรกรรมเช่นวา่นั้นจ าตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 

(ข)  การเพิ่มทุนจดทะเบียนหดยการออกหุ้นเพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมไปถึงการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษทัท่ีไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นอนัจะเป็นผลให้

สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษทัใหญ่ ไม่วา่หดยทางตรงหรือทางออ้ม ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัไม่วา่ในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละห้าสิบ (50) ของจ านวนเสียงทั้งหมดในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(ค)  การเลิกกิจการของบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ี เม่ือค านวณเปรียบเทียบขนาดของกิจการ

บริษทัท่ีจะเลิกกบัขนาดของบริษทัใหญ่ (หดยน าหลกัเกณฑ์เร่ืองการค านวณธุรกรรมท่ีไดก้ าหนด

ไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยวา่ดว้ยเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือประกาศท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี

มีผลใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนั้น มาบงัคบัใชห้ดยอนุหลม) แลว้ธุรกรรมเช่นวา่นั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัหดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  

(ง)  ธุรกรรมอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ธุรกรรมปกติทางการคา้ของบริษทัและจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั

ต่อบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณเปรียบเทียบขนาดของธุรกรรมนั้นกบัขนาดของบริษทั

ใหญ่ (หดยน าหลกัเกณฑ์เร่ืองการค านวณธุรกรรมท่ีได้ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือประกาศท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น มาบงัคบัใชห้ดย

อนุหลม) แลว้ธุรกรรมเช่นวา่นั้นอยูใ่นเกณฑ์จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัหดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัใหญ่ 

(จ)  การแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ

ทางการเงินและผลการด าเนินกิจการของบริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง การแก้ไขเพิ่มเติม

ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของบริษทัใหญ่ ในท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

เป็นตน้ 
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31. กรรมการ และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนิน

กิจการ การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวหยงกนัของบริษทั รวมไปถึงการไดม้าหรือการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/

หรือธุรกรรมท่ีมีนยัส าคญัให้แก่บริษทัใหญ่ทราบ หดยครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในระยะเวลาท่ีสมควร

ตามท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด 

(2) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งเปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อ

คณะกรรมการบริษทั ให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ และการเขา้ท าธุรกรรมกบับริษทัหรือบริษทัใหญ่ ใน

ลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กนัทางผลประหยชน์ และคณะกรรมการของบริษทัจะเป็นผูมี้หนา้ใน

การแจง้ขอ้มูลเหล่านั้นให้คณะกรรมการของบริษทัใหญ่ทราบภายในระยะเวลาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด เพื่อ

เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมติัใด ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้นจะค านึงถึงผลประหยชน์

หดยรวมของบริษทัและบริษทัใหญ่เป็นส าคญั 

 ทั้งน้ี กรรมการของบริษทัจะตอ้งไม่มีส่วนในการอนุมติัในเร่ืองท่ีตนมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้กนัทาง

ผลประหยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 อน่ึง การกระท าดงัต่อไปน้ีซ่ึงส่งผลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดรั้บประหยชน์ทาง

การเงินท่ีนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษทั หรือบริษทัใหญ่ไดรั้บความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่า

เป็นการกระท าท่ีขดัแยง้ต่อผลประหยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก)  การเขา้ท าธุรกรรมระหวา่งบริษทักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหดยไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวหยงกนั 

(ข)  การใชข้อ้มูลของบริษทัใหญ่ หรือขอ้มูลท่ีบริษทัล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีไดถู้กเปิดเผยต่อ

สาธารณชนไวอ้ยูก่่อนแลว้ และ 

(ค)  การใช้ทรัพยสิ์นหรือหอกาสทางธุรกิจของบริษทัใหญ่ หรือบริษทั ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ี

บริษทัใหญ่กระท า และท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(3) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ หครงการการลงทุน

ขนาดใหญ่ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัหดยบริษทัใหญ่ รวมไปถึงการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ ต่อ

บริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการด าเนินกิจการประจ าเดือน และเข้าช้ีแจง และ/หรือน าส่งเอกสาร

ประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ร้องขอ 
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(4) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งเขา้ช้ีแจง้ และ/หรือ น าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินกิจการใหแ้ก่บริษทัใหญ่ เม่ือบริษทัใหญ่ร้องขอตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งเขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั

ใหญ่ ในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ และ 

(6) ก ากับดูแลบริษทัเพื่อให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารจดัการความเส่ียง และระบบ

ป้องกนัการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอเพื่อท าให้มัน่ใจไดว้า่การด าเนินการ

ต่าง ๆ ของบริษทัจะเป็นไปตามนหยบายของบริษทัใหญ่ ขอ้บงัคบัในหมวด 8 น้ี กฎหมายและประกาศวา่

ดว้ยเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน รวมไปถึงประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง 

ๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่างแทจ้ริง รวมทั้งการจดัให้มีระบบงานท่ีชดัเจน เพื่อแสดงไดว้่า

บริษทัมีระบบท่ีเพียงพอต่อการเปิดเผยขอ้มูล การท าธุรกรรมท่ีมีนยัส าคญัท่ีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดได้

อยา่งต่อเน่ือง และเช่ือถือได ้และมีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่สามารถไดรั้บขอ้มูล

ของบริษทัในการติดตามดูแลผลการด าเนินกิจการและฐานะทางการเงิน การท าธุรกรรมระหวา่งบริษทักบั

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั และการท าธุรกรรมท่ีมีนัยส าคญัของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ตอ้งจดัให้มีกลไกเพื่อการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษทัหดยให้ทีมงานผูต้รวจสอบ

ภายใน และกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ดยตรง และให้มีการรายงานผลการ

ตรวจสอบระบบงานดงักล่าวไปยงักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัได้

ด าเนินการตามระบบงานท่ีไดจ้ดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

32. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายของบริษทั รวมไปถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลเช่นว่านั้ นใช้ข้อมูลภายในของบริษทัใหญ่และของบริษทั ทั้ งท่ีได้มาจากการ

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของบุคคลดงักล่าว หรือในทางอ่ืนใดท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั 

และ/หรือบริษทัใหญ่ เพื่อประหยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่วา่หดยทางตรง และ/หรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บ

ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

33. กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจะเขา้ท าธุรกรรมกบับริษทัได ้ต่อเม่ือธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บ

การอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทัใหญ่ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ แลว้แต่กรณี ข้ึนอยูก่บัขนาดธุรกรรมท่ีค านวณได ้(หดยน า

หลกัเกณฑ์เร่ืองการค านวณธุรกรรมท่ีไดก้ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยเร่ือง รายการท่ีเก่ียวหยงกนั มาบงัคบัใช้หดยอนุหลม) ทั้งน้ี เวน้แต่เป็น

การเขา้ท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไป
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ภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจในการต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลอนัเน่ืองมาจากการท่ีบุคคล

เช่นวา่นั้นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง แลว้ต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้

ท่ีไดรั้บการอนุมติัหดยคณะกรรมการของบริษทัใหญ่ หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีอนุมติัหดยคณะกรรมการของ

บริษทัใหญ่ 

หมวดที ่9 ข้อขัดแย้งทีไ่ม่สามารถหาข้อยุติได้ 

34. ขอ้ขดัแยง้ท่ีไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้(“ข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติได้”) จะถือวา่ไดเ้กิดข้ึนเม่ือ 

(1) มติของท่ีประชุมใด ๆ ของคณะกรรมการ ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการใด ๆ ไม่ไดรั้บ

การอนุมติัภายหลงัจากท่ีไดมี้การใชค้วามพยายามในการพิจารณาอนุมติัสาม (3) คร้ังติดต่อกนั 

(2) มติของท่ีประชุมใด ๆ ของผูถื้อหุ้น ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นใด ๆ ไม่ไดรั้บการอนุมติั

ภายหลงัจากท่ีไดมี้การใชค้วามพยายามในการพิจารณาอนุมติัสาม (3) คร้ังติดต่อกนั 

(3) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการไม่สามารถเรียกประชุมไดอ้นัเน่ืองมาจากการไม่ครบองค์

ประชุม ภายหลงัจากท่ีไดมี้การใชค้วามพยายามในการเรียกประชุมสาม (3) คร้ังติดต่อกนั หรือ 

(4) มติในท่ีประชุมใด ๆ ของผูถื้อหุ้นไดรั้บการอนุมติั แมว้่าผูถื้อหุ้นกลุ่ม ง ไดอ้อกเสียงคดัคา้นหรือไม่ออก

เสียง 

35. ในกรณีท่ีเกิดขอ้ขดัแยง้ท่ีไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้ (ไดแ้ก่ (ก) ในกรณีของการออกเสียงคา้นกบัมติท่ีเสนอในท่ี

ประชุมคณะกรรมการ ขอ้ขดัแยง้ท่ีไม่สามารถหาขอ้ยุติไดจ้ะเกิดข้ึนเม่ือมีการออกเสียงคา้นมติเดียวกนันั้นในท่ี

ประชุมคณะกรรมการเป็นคร้ังท่ีสาม (ข) ในกรณีของการออกเสียงคา้นมติท่ีเสนอในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้ขดัแยง้

ท่ีไม่สามารถหาขอ้ยุติไดจ้ะเกิดข้ึนเม่ือมีการออกเสียงคา้นมติเดียวกนันั้นในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังท่ีสาม (ค) 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการไม่ครบองคป์ระชุม  ขอ้ขดัแยง้ท่ีไม่สามารถหาขอ้ยุติไดจ้ะเกิดข้ึนเม่ือท่ีประชุม

คณะกรรมการไม่ครบองค์ประชุมในคร้ังท่ีสาม และ (ง) ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไม่ครบองค์ประชุม  ขอ้

ขดัแยง้ท่ีไมส่ามารถหาขอ้ยติุไดจ้ะเกิดข้ึนเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่ครบองคป์ระชุมในคร้ังท่ีสาม) ผูถื้อหุ้นกลุ่ม ง 

มีสิทธิในการใชสิ้ทธิขาย (put option) เพื่อเรียกให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนซ้ือหุ้นทั้งหมดของตนท่ีมีอยูใ่นบริษทั ในราคา

ตลาดของกรณีท่ีเกิดขอ้ขดัแยง้ท่ีไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้และผูถื้อหุน้รายอ่ืนมีสิทธิในการใชสิ้ทธิซ้ือ (call option) 

เพื่อซ้ือหุน้ทั้งหมดในบริษทัท่ีถือหดยผูถื้อหุน้กลุ่ม ง ในราคาตลาดของกรณีท่ีเกิดขอ้ขดัแยง้ท่ีไม่สามารถหาขอ้ยุติ

ได ้

 เพื่อวตัถุประสงค์ของข้อบงัคบับริษัทน้ี “ราคาตลาดของกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้” 

หมายถึง ราคาตลาดท่ีตกลงกนัระหว่างผูถื้อหุ้น หดยในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่อาจตกลงราคาตลาดให้เป็นท่ียุติได้ ให้ผู ้

ประเมินราคาทรัพยสิ์นเป็นผูก้  าหนดราคาตลาด 



หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 45 

 

 

ขอ้บงัคบัน้ีไดรั้บอนุมติัหดยท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

 

(ลงนาม)                     -ลงนาม-                           กรรมการ 

(นางสาวยวุดี พงษอ์ชัฌา) 

(ลงนาม)                     -ลงนาม-                           กรรมการ 

(นายธนวฒัน์ เลิศวฒันารักษ)์ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

 
นายพศิิษฐ์ ดัชฌาภิรมย์ 
อายุ 79 ปี 
หมายเลขบัตรประชาชน :  5120100005519 
ทีอ่ยู่   : 10 ซอยเรวดี 18 ต. ตลาดขวญั อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000    

ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา 
ปริญญาตรีบญัชี   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 966 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ 
2547 Director Accreditation Program (13/2004)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
2548 Audit Committee Program (6/2005)   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
2550 Director Certification Program (87/2007)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ 
2506–2543 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี, รองกรรมการผูจ้ดัการ,  
  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เบอร์ล่ียคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั 
2544-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร    บริษทั หปรเฟสชัน่แนลอลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากดั 
2550-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานการตรวจสอบ  บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
2556-ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม:   
วาระท่ี  6.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2564 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่   -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   
-ไม่มี- 
กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ   -ไม่มี- 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือทีป่รึกษากฎหมาย  -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิทีม่ีนัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ    -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน    -ไม่มี- 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

 
นายสุวทิย์  กิง่แก้ว 
อายุ 70 ปี 
หมายเลขบัตรประชาชน :  51002100026607 
ทีอ่ยู่  :   37/214 ซ.ลาดปลาเคา้ 62 แขวงอนุสาวรีย ์ข.บางเขน กทม.10220    

 
ต าแหน่งในบริษัท  กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)  
   กรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา 
2513    ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
2533    ปริญญาหทบริหารธุรกิจ           มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2553    วฒิุบตัรการบริหารงานยติุธรรมระดบัสูง วทิยาลยัการยติุธรรม ศาลยติุธรรม 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ 
2549 Director Certification Program  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
ประสบการณ์ 
2517 – 2523 เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นหยบายและแผน  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจฯ 
2523 – 2527 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย   บริษทั เจริญหภคภณัฑเ์กษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 
2527 – 2535 ผูจ้ดัการทัว่ไป   บริษทั เจริญหภคภณัฑว์ศิวกรรม จ ากดั 
2562 – 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวหุส   บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2563- ปัจจุบนั        ท่ีปรึกษาคณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร           บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2563- ปัจจุบนั        กรรมการ                                        บริษทั แวลู ครีเอชัน่ คอนซลัต้ิง จ  ากดั 
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ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม:  
วาระท่ี  6.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2564 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่   -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
         -ไม่มี- 
กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือ ลูกจ้าง   -ไม่มี- 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิทีม่ีนัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ    -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน    -ไม่มี- 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

บริษทั  เจ มาร์ท  จ  ากดั (มหาชน)  ไดนิ้ยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษทั หมายถึง กรรมการท่ีไม่ท าหนา้ท่ีจดัการของ
บริษทั เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุม และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย (ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมบริษทั 
(บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หมายถึง บริษทัยอ่ยท่ีมีบริษทัแม่เป็นบริษทัเดียวกนั) 

3. ไม่มีผลประหยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานในบริษทั
บริษทัยอ่ยบริษทัในเครือบริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและรวมถึงไม่มีผลประหยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะ
ดงักล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายหลหิต หรือ หดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

5. ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประหยชน์ของกรรมการบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. สามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบ หมายจาก
คณะกรรมการของบริษทัไดห้ดยอิสระหดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัรวมทั้ง
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

7. หากด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอ่ืนในกลุ่มด้วยจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากบริษทันั้นดว้ย 

8. ไม่เป็นกรรมการใดๆ ในบริษทัอ่ืนในกลุ่มท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนทั้งน้ีคณะกรรมการอิสระตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่น
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทั 
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ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระของ บริษทั  เจ มาร์ท  จ  ากดั (มหาชน)  ขา้งตน้ มีความเข้มข้นกวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่า

ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น ขอ้ห้ามท่ี
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  รวมถึงก าหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบติั หรือเป็น
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนด ารงต าแหน่ง เป็นตน้  
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ข้อบังคับของบริษัททีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
------------------------------------------- 

หมวดที ่1 บททัว่ไป 
ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  ขอ้บงัคบัของบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
ขอ้ 2. ค าวา่“บริษทั”ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
 “กฎหมาย” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัรวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้ 3. ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวหยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศตลาดหลกั ทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ใช้
บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวหยงกนัของบริษทัจดทะเบียนหรือการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียน แลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ 
ดว้ย 
   ขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวในขอ้บงัคบัน้ีใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายทุกประการ 

หมวดที ่4 คณะกรรมการ 
ขอ้ 16. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่าห้าคน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายก าหนด 
ขอ้ 17. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการหดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จ  านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 18. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกหดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม 

   อน่ึงกรรมการท่ีออกตามวรรคหน่ึง  ชอบท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก หากท่ีประชุม
ได้เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกคร้ังกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจด
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ทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุด
นั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 19. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตาม ขอ้ 22. 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก  

ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษทักรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 22. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือหดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 23. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 24. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการก็ไดร้องประธานกรรมการมีหนา้ท่ี
ตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบ
อ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควรและ
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้

ขอ้ 25. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ  หรือถา้กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน
สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ขอ้ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุมในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน แต่ถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห ้กรรมการซ่ึงมา
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ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนนเวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด 

ขอ้ 27. กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูก่ระท าในนาม
ของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งทั้งหมด
เท่านั้น และให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีจ  านวนกรรมการว่างลง
เหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประหยชน์ของบริษทั  
จะแจง้การนดัประชุมหดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้  

ขอ้ 29. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้
เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั
ไม่วา่จะท าเพื่อประหยชน์ตน หรือประหยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุม ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ขอ้ 31. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบหดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่หดยตรงหรือหดยออ้มในสัญญาใดๆ ท่ีท า
กบับริษทั หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

ขอ้ 32. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง การประชุมคณะกรรมการของบริษทัให้จดัข้ึน 
ณ ท่ีอนัเป็นส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใด และหดยวิธีการอย่างไร  ตามท่ี
ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 33. ให้กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคญัของบริษทัให้คณะกรรมการมี
อ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัพร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ขอ้ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของ  เงินเดือน  เงินรางวลั เบ้ียประชุมบ าเหน็จ หบนัส  
ผลประหยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอน หรือ วางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงได ้ และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัความใน
วรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน  หรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของ
บริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประหยชน์จากบริษทัในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทั 
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หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทัการประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่“การประชุมวสิามญั” 
  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผูถื้อหุ้น

รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบ
ห้าคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวซ่ึงคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประ ชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึงเดือนนบัแต่
วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

  การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือท่ีอ่ืน
ใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  หดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัประชุม และหฆษณา ค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 

ขอ้ 37. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะตอ้งท าเป็น
หนงัสือตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด  ณ  
สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่หมง  จ  านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การ
ประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานดัไป
แล้วคร่ึงชัว่หมง  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน  ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธาน ในท่ีประชุม 
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ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีหน่ึงคะแนน และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือหอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับหอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนหดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ)  การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุ้นกู ้
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั  

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษทัได้

จดัการไป 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืน ๆ  

หมวดที ่6  การบัญชี  การเงิน  และการสอบบัญชี 
ขอ้ 42. รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
ขอ้ 43. บริษทัตอ้งจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น และตอ้ง

จดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี   เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี ก าไรขาดทุนน้ี  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
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(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  พร้อมกบัรายการตรวจสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
ขอ้ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ห้ามมิ

ให้จ่ายเงินปันผลเวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวน
หุ้นหุ้นละเท่าๆ กนัคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวในเม่ือเห็นว่า
บริษทั มีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ี และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี
ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้หฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 47. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกั
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ขอ้ 48. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้ง  หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดที่เก่ียวกบัรายได ้รายจ่ายตลอดจนทรัพยสิ์น

และหน้ีสินของบริษทัในระหวา่งเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้ง 
ผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆของบริษทัและตัวแทนของบริษัท รวมทั้ งให้ช้ีแจง ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัได ้

ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้นให้บริษทัจดัส่งรายงาน
และเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 

 

 

 

 

 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข 

 ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล 
 

»  กรุณาลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. และแนบส าเนาบตัรประชาชน 
»  กรุณาแนบเอกสารการมอบฉนัทะชุดน้ีทั้งชุดพร้อมทั้งบาร์หคด้มาดว้ยและส่งคืนบริษทัทั้งฉบบั 
»  ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงแทนท่าน ตามท่ีผูรั้บมอบฉนัทะเห็นสมควรในวาระการ 
     ประชุมใดๆ หปรดกาเคร่ืองหมาย  ×  หนา้ขอ้  (ก) ของวาระการประชุมดงักล่าว 
»  ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงคข์องท่านในวาระการประชุมใดๆ      
     หปรดกาเคร่ืองหมาย   ×  หนา้ขอ้ (ข)  ของวาระการประชุมดงักล่าว 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนท่ี                               
วนัท่ี       เดือน                                  พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ  ..                                   ... 
อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน                      ต าบล/แขวง                  . . . . 
อ  าเภอ/เขต                                       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
หดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     ถ น น 

     ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     ถ น น 
     ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     ถ น น 
     ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั  
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชุม ตั้งอยู่เลขท่ี 189 อาคารเจมาร์ทบี ชั้น 2 ถนน
รามค าแหง แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ยกิจการใด
ท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี       
วนัท่ี       เดือน     พ.ศ.    

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ     อ ยู่

บา้นเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง     อ  า เภอ/เขต 
      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
หดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)           อาย ุ          ปี  อ ยู่

บา้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต  
   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์         หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี  อ ยู่
บา้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      อ  า เภอ/เขต 
     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์         หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี  อ ยู่
บา้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      อ  า เภอ/เขต 
    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั     
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชุม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 189 อาคารเจมาร์ทบี ชั้น 2 ถนน
รามค าแหง แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
                    วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง                
 วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
     2563  และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
    วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง       
         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

      ช่ือกรรมการ     นายพิศณุ  พงษอ์ชัฌา 
             เห็นดว้ย                                 ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง       
             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
              ช่ือกรรมการ   นายอดิศกัด์ิ  สุขมุวิทยา 
                 เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง       

                             วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ปี 2564 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
                     วาระท่ี 8 พิจารณา และอนุมติัการอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 5. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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 วาระท่ี 9  พิจารณา และอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย บริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
           วาระท่ี 10   พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 9 เมษายน  2564 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชุม ตั้งอยู่เลขท่ี 
189 อาคารเจมาร์ทบี ชั้น 2 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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หนังสือมอบฉันทะแบบ  ค   

ส าหรับผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้            
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์   
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ใหก้บั       
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
หดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั              เสียงดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)                      อาย ุ           ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรือ 

(2)                       อาย ุ          ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            หรือ 

(3)                       อาย ุ          ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั      
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ตั้งอยู่เลขท่ี 189 อาคารเจมาร์ทบี ชั้น 2 ถนน
รามค าแหง แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุน้สามญั    หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้        เสียง 
    หุน้บุริมสิทธิ    หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้        เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด     เสียง 
 (4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
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  วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
                    วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง                
 วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
     2563  และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการด าเนินงานปี 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
    วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                 งดออกเสียง       
         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

      ช่ือกรรมการ     นายพิศณุ  พงษอ์ชัฌา 
             เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง       
             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
              ช่ือกรรมการ   นายอดิศกัด์ิ  สุขมุวิทยา 
                 เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง       

                             วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ปี 2564 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

                      วาระท่ี 8 พิจารณา และอนุมติัการอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 5. 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 วาระท่ี 9  พิจารณา และอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย บริษทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
           วาระท่ี 10   พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 
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หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัหตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัหตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัหตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชุม อาคารบี ตั้งอยู่
เลขท่ี 189 อาคารเจมาร์ทบี ชั้น 2 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  11 
 

เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 
1. ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อ
หุน้และยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

 1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นหดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้และ   

ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะหดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

2. ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล  
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนหดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง หดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

 2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง  หดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะหดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

3. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ให้น าความในขอ้ 1. และ
ขอ้ 2. มามาใชบ้งัคบัหดยอนุหลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 



หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 71 

 

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกหดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น
ตั้งอยูห่รือหดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  านาจ
ลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของวนัท่ี 9 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
 

หมายเหตุ  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทั เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้น หดยจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีระบุขอ้ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์แลว้มายงั บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามค าแหง แขวง
ราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 (ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  12 
ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
วนัศุกร์ที ่9 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผูถื้อหุน้ บรษัิท เจ มารท์  จ ากดั (มหาชน ) 
 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาดว้ยตนอง  
   (เริม่ 12:00 น.) 

แสดงบตัรประจ าตวั 

โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ (เริม่ 12:00 น.) 

 
ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

-  แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารที่ถกูตอ้งครบถว้น 
-  แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
    ซึง่รบัรอง 
ส าเนาถกูตอ้ง 
 

สอบทานและตรวจสอบความถกูตอ้ง 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14:00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผูต้อ้งการคดัคา้นหรอืงดออกเสยีงในวาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส  าหรบัผูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง)  เจา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน  

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

 

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทเม่ือเสร็จสิน้การประชุม 

 

1.ก าหนดจุดคัดกรองผู้เข้าอาคาร 
บรษัิทมีจดุตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายของผูท่ี้
เขา้อาคารทกุคน บรเิวณทางเขา้ ชัน้ลา่ง
ก่อนขึน้หอ้งประชมุ 
  - กรณีท่ีพบวา่ทา่นมีอณุหภมูิรา่งกายสงู
กว่า 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป จะไม่ไดร้บั
อนญุาตใหเ้ขา้อาคาร และใหร้ีบไปพบแพทย์
ทนัที เพ่ือรบัการตรวจวินิจฉยัและรกัษา 
  - กรณีอณุหภมูิรา่งกายปกตจิะไดร้บัการ
ตดิสติก๊เกอร ์เพ่ือยืนยนัว่าไดผ้่านการ
ตรวจวดัอณุหภมูิแลว้ และขอใหต้ดิ
สติก๊เกอรต์ลอดทัง้วนัจนจบการประชมุ  
2.ต้ังขวดเจลแอลกอฮอล ์ 
ส าหรบัท าความสะอาดมือ ก่อนลงทะเบียน 
บรเิวณโต๊ะลงทะเบียน และก่อนเขา้หอ้ง
ประชมุ 
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แผนทีข่องสถานทีป่ระชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 อยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของ
บริษทั เลขท่ี 189  อาคารเจมาร์ท บี ถ.รามค าแหง  แขวงราษฏร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  
หทร. 02-308-9000, 02-483-7979 

  รถหดยสารประจ าทางท่ีผา่น 58, 113, 519, ปอ. 8, ปอ. 168, ปอ. 514, ปอ. 519  
 
 
 
หมายเหตุ  :  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดแจกของช าร่วยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเป็นไปตามการรณรงค์ของ

สมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
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หลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

วนัที ่9 เมษายน 2564 
 

บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม
กนั เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จึงเปิดหอกาสให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะส่งค าถาม
ล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน้ ประจ าปี 2564 ไปยงับริษทัฯ ผา่นช่องทางดงัน้ี 

 

1. ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  
e-mail : panya@jaymart.co.th; piyawan@jaymart.co.th; chuleewan@jmtnetwork.co.th;  
  kulchaya@jaymart.co.th 
 
2. ทางไปรษณีย ์ส่งถึง 

ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามค าแหง 
แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 
ทั้งน้ี ในการส่งค าถามล่วงหนา้ขอใหท้่านผูถื้อหุน้แจง้ขอ้มูลต่อบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือ นามสกุล ของผูถื้อหุน้ 
2. จ  านวนหุน้ของบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ท่ีถืออยู ่
3. เบอร์หทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้
4. ค  าถามท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร ช้ีแจงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
    ประจ าปี 2564 

 
 
 
 

mailto:kulchaya@jaymart.co.th
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กรุณากรอกรายละเอียดดา้นล่าง แลว้ส่งไปยงับริษทัฯ ผา่นช่องทางดงัน้ี 

1. ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  
e-mail : panya@jaymart.co.th; piyawan@jaymart.co.th; chuleewan@jmtnetwork.co.th;  
  kulchaya@jaymart.co.th 

2. ทางไปรษณีย ์ส่งถึง 
ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามค าแหง 
แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

เรียน ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว /บริษทั________________________________________________________________ 
ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี______________________________________ ถนน ___________________________________ 
ต าบล/แขวง __________________ อ าเภอ/เขต______________ จงัหวดั _____________ รหสัไปรษณีย ์___________ 
หมายเลขหทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้______________________________________________________________________ 
 

มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี : ในรูปแบบหนงัสือ (กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่องส่ีเหล่ียม) 
 รายงานประจ าปี 2563 ฉบบัภาษาไทย 
 รายงานประจ าปี 2563 ฉบบัภาษาองักฤษ 
 

การรับเอกสาร 
  ใหบ้ริษทัจดัส่งเอกสารตามท่ีอยูข่า้งตน้ 
  ใหบ้ริษทัจดัส่งเอกสารตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี___________________________________________ ถนน ________________________________ 
ต าบล/แขวง _____________ อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั ___________ รหสัไปรษณีย ์__________ 
 หมายเลขหทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้_________________________________________________________________ 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 

mailto:chuleewan@jmtnetwork.co.th
mailto:kulchaya@jaymart.co.th

