
 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ 1 

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบฟอรม์ลงทะเบียน  

2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

3. QR Code ส าหรบัดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564   

4. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

5. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท  

 ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) 

6. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

7. ขอ้บงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

8. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 

 9. ค าช้ีแจงเร่ืองเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ และ 

  หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

10. แนวปฏิบติัในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

 (E-EGM) 

11. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (PDPA) 

12. แผนท่ีส าหรบัการจดัส่งเอกสารหนังสือมอบฉนัทะ (Proxy) 

 

 ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญั      

ผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 24  มิถุนายน 2564  เวลา 14:00 น. ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุม ชั้น 

2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขต

สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน เพ่ือพิจารณา

เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่  1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัทไดถู้กจดัขึ้ นเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2564

และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัประชุม   

ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และได้

น าข้ึนบนเว็บไซดข์องบริษัท (http://www.jaymart.co.th) เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนักลงทุน

ทัว่ไปแลว้ และปรากฏวา่ไมม่ีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข 

 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการ

บนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตาม

ความเป็นจริง ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่  2.  พิจารณารบัทราบการจา่ยปันผลระหว่างกาล 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 ไดพิ้จารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล ส าหรบัก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี งวด 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยจะประกาศ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรของบริษัทในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย

จ านวน 153,607,125 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากก าไรสุทธิจากผลการ

ด าเนินงานไตรมาส 1/2564  

ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอัตราเดิมท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ ผ่านระบบรายงาน

สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยการจ่ายปันผลครั้งน้ี ท่ีอตัรา 0.15 บาทต่อหุน้ คิด

เป็นเงินปันผลจ่าย 153,607,125 บาท โดยก าหนดวนั Record Date เป็นวนัท่ี 27 

พฤษภาคม 2564 และขึ้ นเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงิน

ปันผลวนัท่ี 11 มิถุนายน 2564  

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณารบัทราบการจ่ายปันผล

ระหวา่งกาล 

การลงมต ิ 

วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ ไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดน้ า

ออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ 3 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,470,720,796 หุน้ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 

1,470,720,796 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 

1,024,047,503 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,024,047,503 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้

หุน้ละ 1 บาท ดงัน้ัน บริษัทมีหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายและครบก าหนดระยะเวลา

จดัสรรแลว้จ านวน 362,643,484 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีออกตามมติท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 เพ่ือรองรบัการออกหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ จ านวน 271,982,613 หุน้ และเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั แบบ

มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน  90,660,871 หุน้  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจด

ทะเบียนโดยการตัดหุ ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่ายก่อนการเพ่ิมทุนเพ่ือให้เ ป็นไปตาม

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดังน้ัน บริษัท

จะตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,470,720,796 บาท เป็น 1,108,077,312 

บาท โดยการตัดหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายและครบก าหนดระยะเวลาจัดสรรแลว้ จ านวน 

362,643,484 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัท ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียนใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 

 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,108,077,312 บาท  (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนั

สามรอ้ยสิบสองบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,108,077,312 หุน้   (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนั

สามรอ้ยสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,108,077,312 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนั

สามรอ้ยสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมตักิารเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้  

4 ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ 4 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

เพ่ือรองรบัการการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (JMART-W5) ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 ไดพิ้จารณาเห็นควรอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทอีกจ านวน 51,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท เป็นทุน

จดทะเบียน 1,159,077,312 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีวตัถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนปรากฎรายละเอียดตามแบบ

รายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ของบริษัทจ านวน 51,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท เป็นทุน

จดทะเบียน 1,159,077,312 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุน

จดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัน้ี 

 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน 1,159,077,312 บาท  (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสาม

รอ้ยสิบสองบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,159,077,312 หุน้   (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสาม

รอ้ยสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,159,077,312 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสาม

รอ้ยสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท 

ครั้งที่ 5 (JMART-W5) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วน 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ 5 

เน่ืองจากบริษัทมีความตอ้งการใชเ้งินเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัธุรกิจของบริษัท ในปี

2567 ซ่ึงบริษัทจะมีเงินกูย้ืมครบก าหนดจ านวนประมาณ 3,500 ลา้นบาท ดังน้ัน ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 จึงเห็นควรออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (“JMART-W5”) เพ่ือจัดสรรใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วน(Right 

Issue) เพ่ือรองรับความตอ้งการใชเ้งินท่ีเกิดขึ้ นในอนาคตและเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัท การออกใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหากมีผูม้าใชแ้ปลงสภาพครบถว้นจะช่วยให้บริษัท

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงมีอตัราส่วนทางการเงินท่ี

แข็งแกร่งและมีความพรอ้มส าหรับการเติบโตในอนาคต ดว้ยขอ้เท็จจริงและเหตุผลดังกล่าว ท่ี

ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 4/2564จึงมีมติอนุมติัใหบ้ริษัทออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท จ านวนไม่เกิน 51,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท

ตามสดัส่วนการถือหุน้ จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใชสิ้ทธิจะเท่ากบั 70 บาทต่อหุน้ อายุ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 4 ปี โดยมีรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 ตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 5 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (“JMART-W5”) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสดัส่วน(Right Issue) จ านวนไมเ่กิน 51,000,000 หน่วย จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการ

ใชสิ้ทธิจะเท่ากบั 70 บาทต่อหุน้ อายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 4 ปี โดยมีรายละเอียดส าคญัของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

 

ทั้งน้ี อตัราส่วนการจดัสรรยงัไม่แน่นอนขึ้ นอยู่กบัผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิจะ

ซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 3 (“JMART-W3”) และใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามญัของ

บริษัท ครั้งท่ี 4 (“JMART-W4”)  ซ่ึงมีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็

ดี อตัราส่วนการจดัสรรจะอยู่ในช่วง 20.07936–21.72701 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ

(ค านวณส าหรบั 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีไม่มีผูถื้อ JMART-W3 และ JMART-W4 รายใดใชสิ้ทธิแปลง

สภาพในครั้งน้ี และกรณีท่ีผู้ถือ JMART-W3 และ JMART-W4 ทุกราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ 

JMART-W3 และ JMART-W4 ทั้งจ านวนในวันก าหนดการใชสิ้ทธิขา้งตน้) โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาก าหนดอัตราส่วนการจดัสรรสุดทา้ย ภายหลงัจากทราบผลการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพ JMART-W3 และ JMART-W4 ท่ีแน่นอนภายในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ต่อไป 

นอกจากน้ี มีมติอนุมติัก าหนดใหว้นัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมี

สิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (Record Date) อย่างไร

ก็ดี การก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัของบริษัทดงักล่าว ยงัไมม่ีความแน่นอนจนกวา่จะไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ 6 

ทั้งน้ี  มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ

บุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมี

อ านาจในการก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัก าหนด การใชสิ้ทธิครั้งแรกและวนั

ก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามัญ รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความใน

เอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือ

ด าเนินการใดๆ เพ่ือใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารค าขอ

อนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการ

ติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการ

ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี 
 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั 

   แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ครั้งที่ 5 (JMART-W5) 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สามัญของบริษัทในวาระขา้งต้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 ได้

พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) จ านวน

51,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม

สดัส่วนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญั 

เพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) 

 

ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือเน่ืองจากไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ บริษัท

จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและ

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ 7 

 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ

บุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมี

อ านาจในการ ก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้ง

น้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรกและวนั

ก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญั รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร 

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ 

เพ่ือใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ 

และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่น

ค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
 

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี)  

   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ ้นเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตามวนั และเวลา ท่ีระบุไวข้า้งตน้ และบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วม

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 

   ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม

แทนท่านได ้รายละเอียดแนวปฏิบติัในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

EGM) ปรากฎตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 

อน่ึง บริษัทไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  

 

                  ขอแสดงความนับถือ 

          บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน)  

       

                               

             (นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา) 

                                                                    ประธานกรรมการ    
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  2 

   รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 

บริษทั เจ มารท์ จ  ากดั (มหาชน) 

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

ประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564  เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 187 อาคารเจมารท์ บี ชั้น 2 ถนนรามค าแหง 

แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240  

กรรมการบริษัทเขา้รว่มประชุม มีดงัน้ี 

1. นายพิศณุ      พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ 

2. นายอดิศกัด์ิ   สุขุมวทิยา  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / กรรมการ 

3. นางสาวยุวดี   พงษ์อชัฌา กรรมการ 

4. นางมณี         สุนทรวาทิน กรรมการ 

5. นายพิศิษฐ ์    ดชัณาภิรมย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายสุวทิย ์    ก่ิงแกว้ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. นายสมสกั     นนทกนก กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 กรรมการเขา้รว่มประชุมคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ผูบ้ริหารเขา้รว่มประชุม  มีดงัน้ี 

นางสาวลดัดา  วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 

 ผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชุม  มีดงัน้ี 

นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

นายสมชาย ชินรกัษา     ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จ ากดั 

โดยมีนายสมชาย ชินรกัษา  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากัด ท าหน้าท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้

เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท และเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุม

วนัน้ี 

ก่อนเริ่มประชุม  

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการและผูเ้ขา้ร่วมในการประชุม พรอ้ม

ทั้งไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัน้ี ประธานกรรมการ ผูท้ าหน้าท่ีประธานในท่ี

ประชุม ก าหนดใหมี้การจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการประชุมตามปกติ โดยบริษัทฯไดใ้ชร้ะบบ

ควบคุมการประชุมของตนเอง (ระบบ Blockchain AGM) ซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2564 ไดก้ าหนดใหก้ารประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความ

มัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมก าหนด ซ่ึงบริษัทฯ  ได้

แจง้มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ 

Blockchain AGM ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้  ทั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์อ้งท า
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การลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิลงความเห็นผ่านทางแอพพลิเคชัน่ และระบบจะใหย้ืนยนัตัวตนผ่านแอพพลิเคชัน่ JID ตาม

มาตรฐานความน่าเช่ือถือของส่ิงท่ีใชย้นืยนัตวัตน (Authenticator Assurance Level: AAL 2.2) โดยการลงความเห็นจะ

ใหล้งคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชนั AGM Voting ตามรายวาระท่ีน าเสนอ โดยการกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 

3 แบบคือ 1. เห็นดว้ย 2. ไม่เห็นดว้ย และ3. งดออกเสียง  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง และหาก

ท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทฯ จะถือวา่ท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ 

ผูร้่วมประชุมจะสามารถเขา้ถึงเอกสารประกอบหรือขอ้มูลการประชุมผ่านจอฉายภาพ และระบบจะท าการ

จดัเก็บขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซ่ึงจะท าการบนัทึกเสียง และภาพ และท า

การการจดัเก็บขอ้มูลจราจรอิเล็กทรอนิกสข์องผูร้่วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐานตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม และ

จะใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุมในวนัน้ีดว้ย ต่อจากน้ันไดแ้จง้หลกัเกณฑใ์นการประชุมต่อผูถื้อหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะเขา้รว่มในการประชุมดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวนัน้ี 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. การลงมติและการนับคะแนนเสียง 

  การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีล าดับตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเม่ือมีการน าเสนอใน

แต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม หลงัจากน้ันจะใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้

ลงคะแนนโดยขอใหใ้ชใ้บลงคะแนนตามท่ีไดแ้จกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ และในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะ

ใชว้ิธีนับเฉพาะเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ส่วนท่ีเหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระน้ันๆ โดยหากมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงกรุณายก

มือข้ึน เพ่ือบริษัทจะไดใ้หเ้จา้หน้าท่ีท าการเก็บรวบรวมคะแนน และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการ

พิจารณาวาระต่อๆ ไป 

  3. มติของท่ีประชุม  

3.1 วาระปกติต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

3.2 วาระเร่ืองการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

3.3 วาระเร่ืองพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 5. และวาระเร่ืองพิจารณาและอนุมติัการ

แกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นายพิศณุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง 54 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ 388,785,412 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 42.06 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

924,324,019 หุน้ 

มีผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม 493 ราย นับจ านวนหุน้ได ้160,085,577 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 17.32 ของ

จ านวนหุน้ทั้งหมด 924,324,019 หุน้ 
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และมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ลงทะเบียนออนไลน์) จ านวน 20 ราย นับจ านวนหุน้

ได ้4,666,190 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.50 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 924,324,019 หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 567 ราย นับจ านวนหุน้ได ้553,537,179 หุน้ คิด

เป็นรอ้ยละ 59.89 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 924,324,019 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเปิด

การประชุม  

เริ่มการประชุม เวลา 14.10 น. 

วาระท่ี 1.  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 

 ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 ท่ีไดจ้ดัขึ้ นเม่ือ

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึก

ไวถู้กตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด บริษัทได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 ดงักล่าว 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 2 

พฤศจิกายน 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง ผูเ้ขา้รว่มประชุม ผูป้ระชุมออนไลน ์ รวมทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 548,877,589 2,822,854 551,700,443 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - - - 

รวม 548,877,589 2,822,854 551,700,443 100.0000 

งดออกเสียง - -   

บตัรเสีย - -   

หมายเหต ุผูเ้ขา้รว่มประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 1,843,336 หุน้ 

 

วาระท่ี 2.  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวลดัดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ต่อท่ีประชุม 

 นางสาวลดัดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2563 ต่อท่ีประชุมโดยมีรายการพอสรุปไดด้งัน้ี 

 เพ่ือใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑก์ารประเมิน AGM Checklist  ไดมี้ขอ้แนะน าใหบ้ริษัทอธิบาย ค าอธิบายและ

วเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ใจผลการด าเนินงานของบริษัทโดยสงัเขป บริษัทจึงขออธิบาย

ดงัต่อไปน้ี 
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 รายไดร้วม ปี 2563  

 รายไดร้วม เท่ากบั 11,594 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 2 จากปี 2563 ท่ีผ่านมา รายไดล้ดลงเล็กน้อยจาก

การลดลงของรายไดใ้นธุรกิจจัดจ าหน่ายมือถือ และรายไดค้่าเช่าในส่วนบริษัทย่อยท่ีท าธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็น

ผลกระทบจากมารตรการล็อคดาวน์ของภาครฐั 

 ตน้ทุนรวม ปี 2563  

 ตน้ทุนรวม เท่ากับ 7,486 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 8 โดยตน้ทุนท่ีลดลงคือ ตน้ทุนค่าเช่า 

และตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายในส่วนธุรกิจมือถือ ซ่ึงเป็นผลจากมาตรการล็อคดาวน์ของภาครฐัท่ีท าใหย้อดขายลดลง 

 ก าไรขั้นตน้ของบริษัท ปี 2563 

 ก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 3,718 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ น จากปี 2562  รอ้ยละ 15 โดยเป็นผลจากการบริหารจดัการ

ตน้ทุนท่ีดีขึ้ น ตน้ทุนจ าหน่ายท่ีลดลงจากยอดขายท่ีลดลงจากสถานการณ์ล็อคดาวน์ และตน้ทุนค่าเช่าท่ีลดลงจากการ

ปรบัมาตรฐานบญัชีในธุรกิจบริหารพ้ืนท่ีเช่า 

 ค่าใชจ้า่ยขายและบริหาร ปี 2563 

 ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร เท่ากับ 2,131 ลา้นบาท ลดลง จากปี 2562 รอ้ยละ 9 ซ่ึงเป็นผลจากการ

ควบคุมค่าใชจ้า่ยท่ีดีในทุกสายงานธุรกิจ 

 ก าไรสุทธิของบริษัท ปี 2563 

 ก าไรสุทธิ เท่ากับ 798 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ น จากปี 2562 รอ้ยละ 49 โดยเป็นผลจากการการบริหารงาน

ของแต่ละสายงานธุรกิจ ในการเพ่ิมรายได ้และลดตน้ทุน และค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สินทรพัยร์วม ปี 2563  

 สินทรพัยร์วม เท่ากบั 25,901 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ น จากปี 2562 รอ้ยละ 27 โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้ นใน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มูลค่าการลงทุนซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพในบริษัทย่อย และอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการ

ลงทุนในบริษัทยอ่ย 

 หน้ีสินรวม ปี 2563  

 หน้ีสินรวม เท่ากับ 19,135 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ น จากปี 2562 รอ้ยละ 26 โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้ นของ

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ตามการปรบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 และการออกหุน้กู ้

 ส่วนของผูถื้อหุน้ ปี 2563 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 6,766 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปี 2562 รอ้ยละ 29 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้ นของก าไร

ในส่วนการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ท่ีเพ่ิมขึ้ น และก าไรท่ีเพ่ิมขึ้ น 

 ในดา้นการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption)  บริษัทไดป้ระกาศนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่

เรียบรอ้ยแลว้ และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการยืน่ขอรบัรองจาก CAC โดยตั้งเป้าใหไ้ดภ้ายในปีน้ี 
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 จึงขอใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมไดร้บัทราบผลการด าเนินงาน

ของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ 

และในวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3.  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัทส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวลัดดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน น าเสนอต่อท่ี

ประชุมนางสาวลดัดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการเห็น

ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน บญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบ

บัญชีส าหรบัปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  โดยมีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ หรือ Key Audit Matter 

ดงัต่อไปน้ี 

  1.  การรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย 

  2.  การรบัรูร้ายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

  3.  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้ นของเงินใหสิ้นเช่ือ 

  4.  สินคา้คงเหลือ 

  5.  ค่าความนิยม  

  6.  หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั – ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจา่ย 

 

 โดยผูส้อบเห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสด ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัท 

เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรายงาน

ผูส้อบบัญชี ท่ีผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจ าปี 2563 จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยในวาระน้ีจะตอ้งผ่านการ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผูส้อบบัญชี ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการ

ตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติท่ีลง ผูเ้ขา้รว่มประชุม ผูป้ระชุมออนไลน ์ รวมทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 548,877,589 3,891,227 552,768,816 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - - 0.0000 

รวม 548,877,589 3,891,227 552,768,816 100.0000 

งดออกเสียง - -   

บตัรเสีย - -   

หมายเหต ุผูเ้ขา้รว่มประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 774,963 หุน้ 

 

 

วาระท่ี 4.   พิจารณาและอนุมติัการจา่ยปันผล จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ

รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2563 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

พิจารณาอนุมติัการจา่ยปันผลจากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรบัทราบการจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2563 

 เน่ืองจากบริษัทมีผลการด าเนินการท่ีดีในปี 2563 จากตัวเลขในงบการเงินส าหรบัปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม ปี 2563 เป็นจ านวน

เท่ากบั 797,871,159 บาท   

  ทั้งน้ี บริษัทไดมี้การจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ ดงัน้ัน จึงไม่ตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี 

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหกัภาษีและส ารอง

ตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณา ยกเวน้

ไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวไดเ้ป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการ

ด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรบั

การช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 115 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 46 ก าหนดใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่าน้ัน และหา้ม

จา่ยเงินปันผลในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

  จดัสรรเงินก าไรและจา่ยเงินปันผลในรูปของเงินสด จากผลก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ภายหลังหักเงินส ารองตามกฎหมายแลว้ คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 

638,296,927 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผล 0.69 บาท/หุน้ โดยมีรายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ดงัน้ี 
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รายละเอียดเงินปันผลท่ีน าเสนอ จ  านวนเงิน 

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี ส าหรบัปี 2563 (งบการเงิน

รวม) 
797,871,159 บาท 

จา่ยเงินปันผลในอตัรารอ้ยละ 80 638,296,927 บาท 

คิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลต่อหุน้ 

(จ านวนหุน้ 921,433,589 หุน้) 
0.69 บาท/หุน้ 

บริษัทจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล  (คร่ึงปีแรก 2563) 0.45 บาท/หุน้ 

คงเหลือเงินปันผลจา่ยตอ่หุน้ 0.24 บาท/หุน้ 

 

โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือมีสิทธิรบัปันผล วนัท่ี 21 เมษายน 2564 และก าหนดวนัจ่ายเงิน

ปันผล วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

  คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล 

จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ

ด าเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท และขออนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 

  ทั้งน้ี มูลค่าการจา่ยปันผลจะข้ึนอยูก่บัจ านวนหุน้ท่ีเกิดขึ้ นจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเจมารท์ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยในวาระน้ีจะตอ้งผ่านการ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการจา่ยปันผล จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 และรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติท่ีลง ผูเ้ขา้รว่มประชุม ผูป้ระชุมออนไลน ์ รวมทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 548,877,589 3,227,726 552,105,315 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - - 0.0000 

รวม 548,877,589 3,227,726 552,105,315 100.0000 

งดออกเสียง - -   

บตัรเสีย - -   

หมายเหต ุผูเ้ขา้รว่มประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 1,438,464 หุน้ 
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 ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 5 ไดมี้การเชิญกรรมการท่ีครบวาระจ านวน 2 ท่าน คือ นายพิศณุ พงษ์อชัฌา 

(ประธานฯ) และ นายอดิศกัด์ิ สุขุมวทิยา ออกจากหอ้งประชุม โดยก่อนออกจากท่ีประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให้

นายพิศิษฐ ์ดชัณาภิรมย ์ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมในวาระน้ี 

 

วาระท่ี 5.   พิจารณาและอนุมติัการแตง่ตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายสุวิทย ์ ก่ิงแกว้  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอต่อท่ี

ประชุม  

 นายสุวทิย ์ ก่ิงแกว้  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบั

ของบริษัทในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครั้งใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา

กรรมการท่ีออก จะไดร้บัการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก หากท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีก

ครั้ง ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2564 มีกรรมการท่ีครบวาระจ านวน 2 ท่าน คือ 
 

(1) นายพิศณุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  

(2) นายอดิศกัด์ิ สุขุมวทิยา กรรมการ/ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

 นอกจากน้ี ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ครั้งน้ี ทางบริษัทไดมี้การเสนอใหผู้ถื้อหุน้ผ่าน

ทางเว็ปไซด์ของบริษัท เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 เพ่ือใหมี้การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการท่ี

เห็นสมควรใหบ้ริษัทพิจารณาน าเสนอต่อผูถื้อหุน้น้ัน ไม่ปรากฏวา่มีการเสนอใดๆ  ดังน้ัน ทางคณะกรรมการจึง

พิจารณาเห็นสมควรเสนอใหก้รรมการท่ีครบวาระ จ านวน 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิม ทั้งน้ีรายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 5. 

 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยในวาระน้ีจะตอ้งผ่านการ

อนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในการลงคะแนนในวาระน้ีจะ

ขอใหมี้การลงคะแนนแต่งตั้งเป็นรายๆ ไป 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 5.1  นายพิศณุ  พงษอ์ชัฌา ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง ผูเ้ขา้รว่มประชุม ผูป้ระชุมออนไลน ์ รวมทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 535,332,420 2,690,491 538,022,911 97.4342 

ไม่เห็นดว้ย 14,045,169 - 14,045,169 2.5435 

งดออกเสียง - 123,000 - 0.0223 

รวม 549,377,589 2,813,491 552,191,080 100.0000 

บตัรเสีย - - -  

หมายเหต ุผูเ้ขา้รว่มประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 1,852,699 หุน้ 
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5.2  นายอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา   ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง ผูเ้ขา้รว่มประชุม ผูป้ระชุมออนไลน ์ รวมทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 544,541,964 2,815,154 547,357,118 99.1243 

ไม่เห็นดว้ย 4,835,625 - 4,835,625 0.8757 

งดออกเสียง - - - - 

รวม 549,377,589 2,815,154 552,192,743 100.0000 

บตัรเสีย - - -  

หมายเหต ุผูเ้ขา้รว่มประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 1,851,036 หุน้ 

 ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 6 ไดมี้การเชิญ นายพิศณุ พงษ์อชัฌา (ประธานฯ) และ นายอดิศกัด์ิ สุขุมวทิยา กลบั

เขา้สู่หอ้งประชุม และนายพิศณุ พงษ์อชัฌา ไดท้ าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ด าเนินการประชุมต่อไป 

 

วาระท่ี 6.    พิจารณาและอนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี  2564 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการเป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการตาม

หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึง

ความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน จึงเห็นควร

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ โดยคงอตัราตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 

2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 โดย

คณะกรรมการจะไดค้่าตอบแทน ดงัน้ี 

คณะกรรมการ 2562 2563 2564 (ปีท่ีเสนอ) 

  
ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 

ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 

ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 

คณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการบริษัท 45,000 45,000 45,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 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 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน -ไม่มี- -ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
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 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยในวาระน้ีจะตอ้งผ่านการ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นเงิน

จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรูปของเบ้ียประชุมหรือรูปแบบอ่ืนในอตัราเดียวกับปีท่ีผ่านมา โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

คณะกรรมการ 2562 2563 2564 (ปีท่ีเสนอ) 

  
ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 

ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 

ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 

คณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการบริษัท 45,000 45,000 45,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 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 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

   ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง ผูเ้ขา้รว่มประชุม ผูป้ระชุมออนไลน ์ รวมทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 549,377,589 3,803,124 553,180,713 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - - - 

งดออกเสียง - 65 65 0.0000 

รวม 549,377,589 3,803,189 553,180,778 0.0000 

บตัรเสีย - - -  

หมายเหต ุ1. ผูเ้ขา้รว่มประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 863,001 หุน้ 

               2. จ านวนหุน้ไม่เห็นดว้ย 65 หุน้ ไม่สามารถค านวนอตัรารอ้ยละในทศนิยม 4 ต าแหน่งได ้

 

วาระท่ี 7.   พิจารณาและอนุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ปี  2564 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการเป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม  

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบกับขอ้เสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงพิจารณาเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 
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จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง

เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดงัน้ี 

 นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี  3516 หรือ 

 นางสาวรตันา  จาละ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี  3734 หรือ 

 นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี  4521 หรือ 

 นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี  4812 หรือ 

 นางสาววรรณวไิล  เพชรสรา้ง  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี  5315 หรือ 

 นางสาวรสพร   เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี  5659 หรือ 

 นางสาวสุมนา   พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี  5872 

 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นปีท่ี 6 โดยไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบั

บริษัทบริษัทย่อยผูบ้ริหารผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและเห็นควรอนุมติัค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ 

จ านวน 1,920,000 บาท และค่าบริการอ่ืนตามท่ีจา่ยจริง  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีตั้งแต่ปี 2561 จนถึง ปี 2564 (หน่วย: บาท) 

รายการตรวจสอบ /สอบทาน 

งบการเงินบริษัท 
2561 2562 2563 2564 

ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)  

บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 1,600,000 1,760,000 1,920,000 1,920,000 

ค่าบริการอ่ืน ๆ ตามท่ีจา่ยจริง ตามท่ีจา่ยจริง ตามท่ีจา่ยจริง ตามท่ีจา่ยจริง 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยในวาระน้ีจะตอ้งผ่านการ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน  อีวาย จ ากัด เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย สงักดัส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯ ดงัน้ี 

1.  นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3516 หรือ 

2.  นางสาวรตันา จาละ    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3734 หรือ 

3.  นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4521 หรือ 

4.  นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4812 หรือ 

5.  นางสาววรรณวไิล เพชรสรา้ง   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5315 หรือ 

6.  นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5659 หรือ 

7. นางสาวสุมนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5872  
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดใ้หบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีจากส านักงาน อีวาย จ ากดั ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนได้

เสียกับบริษัท  บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผูส้อบบญัชี จากส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดเ้ขา้ตรวจสอบบญัชี

ของบริษัทเป็นปีท่ี 6 และเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จ านวน 1,920,000 

บาท และค่าบริการอ่ืนตามท่ีจา่ยจริง ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติท่ีลง ผูเ้ขา้รว่มประชุม ผูป้ระชุมออนไลน ์ รวมทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 533,860,589 3,057,461 536,918,050 97.1911 

ไม่เห็นดว้ย 15,517,100 65 15,517,165 2.8089 

งดออกเสียง - - - - 

รวม 549,377,689 3,057,526 552,435,215 100.0000 

บตัรเสีย - - -  

หมายเหต ุ1. ผูเ้ขา้รว่มประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 1,608,664 หุน้ 

               2.จ านวนหุน้ไม่เห็นดว้ย 65 หุน้ ไม่สามารถค านวนอตัรารอ้ยละในทศนิยม 4 ต าแหน่งได ้

 

วาระท่ี 8.   พิจารณา และอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 5. 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวลัดดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน น าเสนอต่อท่ี

ประชุม 

 นางสาวลดัดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ฝ่ายกฎหมาย

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดแ้นะน าเร่ืองการปรบัปรุงขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 5. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั

ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรบัหุน้สามัญหรือหุน้บุ ริมสิทธิเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท 

ขอ้ 5 เพ่ือใหร้องรบัเหตุผลดงักล่าว ดงัน้ี 

 ขอ้บงัคบัเดิม ขอ้บงัคบัท่ีเสนออนุมติั 

ขอ้ 5. ใบหุน้ของบริษัทน้ีเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้อยา่ง

เดียว และตอ้งมีกรรมการอยา่งน้อยหน่ึงคนลงหรือพิมพ์

ลายมือช่ือ ทั้งน้ีกรรมการจะมอบหมายใหน้ายทะเบียน

หุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ลงห รือพิมพ์ลาย มือ ช่ือแทน ก็ ได้และหากบริ ษัท

มอบหมายให ้บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัท วิธีปฏิบติัท่ี

ขอ้ 5. หุน้ของบริษัทเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และใบ

หุน้ของบริษัทจะตอ้งมีกรรมการอยา่งน้อยหน่ึงคนลง

หรือพิมพล์ายมือช่ือ ทั้งน้ีกรรมการจะมอบหมายใหน้าย

ทะเบียนหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือแทน ก็ไดแ้ละหาก

บริษัทมอบหมายให ้บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัท 
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 ขอ้บงัคบัเดิม ขอ้บงัคบัท่ีเสนออนุมติั 

เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทใหเ้ป็นไปตามท่ีนาย

ทะเบียนหุน้ก าหนด 

วธีิปฏิบติั  ท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษัทใหเ้ป็นไป

ตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงขา้งไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึง

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 5. เป็นตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ

ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง ผูเ้ขา้รว่มประชุม ผูป้ระชุมออนไลน ์ รวมทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 549,377,689 3,180,461 552,558,150 99.9995 

ไม่เห็นดว้ย - - - 0.0000 

งดออกเสียง - 3,000 - 0.0005 

รวม 549,377,689 3,183,461 552,558,150 100.0000 

บตัรเสีย - - -  

หมายเหต ุ ผูเ้ขา้รว่มประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 1,482,729 หุน้ 

 

วาระท่ี 9.   พิจารณา และอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ของบริษัทยอ่ย บริษัท เจ เวนเจอรส์ จ  ากดั 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวลัดดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน น าเสนอต่อท่ี

ประชุม 

 นางสาวลดัดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษัท 

เจ เวนเจอรส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) ไดมี้การลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ (Share Subscription Agreement : SSA) และ 

สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement : SHA) กบั TIS INTEC (“TIS”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษัท IT ชั้นน าใน

ประเทศญ่ีปุ่น ประกอบธุรกิจการบริหารและเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คลาวด์ การพฒันาซอฟต์แวร ์

โซลูชัน่ทางธุรกิจ การใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็น การใหบ้ริการดา้นไอที ไอทีทางการเงิน ไอทีส าหรับ

อุตสาหกรรม การใหบ้ริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing: BPO) และอ่ืน ๆ เขา้ร่วม

ลงทุนในบริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) และในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีผ่านมา บริษัท  เจ เวนเจอรส์ 

จ ากดั (บริษัทยอ่ย) และ TIS INTEC ไดมี้การลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ (Share Subscription Agreement : SSA) 

และ สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement : SHA) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

         ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายหุน้ (Share Subscription Agreement : SSA) และ 

สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement : SHA) ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งร่วมด าเนินการให ้บริษัท เจ เวน

เจอรส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสญัญาซ้ือขาย
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หุน้ (Share Subscription Agreement : SSA) และ สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement : SHA) โดยมี

รา่งขอ้บงัคบัของบริษัท เจ เวนเจอรส์ (จ ากดั) ดงัท่ีปรากฎในเอกสารท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

         ในการน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดให ้(ก) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากดัซ่ึงถือ

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษัท (ตามท่ีระบุในขอ้ 54 (4) ของขอ้บงัคบัของ

บริษัท) และ (ข) การแกไ้ขขอ้บงัคับท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากดั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิในการลงคะแนนเสียง

ของบริษัทในท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากดั หรือการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษัทย่อย จะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามท่ีระบุในขอ้ 55 (5) ของขอ้บงัคบัของบริษัท)  

 ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติการแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากัด (บริษัทย่อย)

ดังกล่าวขา้งต้น ขอใหท่ี้ประชุมมอบหมายให ้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการหรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้บงัคบัดังกล่าว 

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การเจรจาและท าความตกลงเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบั รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการอ่ืนใดท่ี

จ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท เจ เวนเจอรส์ 

จ ากดั (บริษัทยอ่ย) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายหุน้ (Share Subscription 

Agreement : SSA) และ สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement : SHA) และพิจารณาการมอบอ านาจ

ตามท่ีน าเสนอ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงขา้งไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึง

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมัติการแกไ้ขขอ้บังคับ ของบริษัทยอ่ย บริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากัด  

ตามรายละเอียด  ท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง ผูเ้ขา้รว่มประชุม ผูป้ระชุมออนไลน ์ รวมทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 547,854,989 3,337,526 551,192,515 99.7245 

ไม่เห็นดว้ย - - - 0.0000 

งดออกเสียง 1,522,700 - 1,522,700 0.2755 

รวม 549,377,689 3,337,526 552,715,215 100.0000 

บตัรเสีย - - -  

หมายเหต ุ ผูเ้ขา้รว่มประชุมออนไลน์ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมในวาระน้ีเป็นจ านวน 1,328,664 หุน้ 
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วาระท่ี 10.   พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

 ประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนหรือสอบถามเพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม

อีกหรือไม่ 

 นายสากล สุขวาณิชวิชัย ผูร้ับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การลดลงของ

ตน้ทุนขายและบริการท่ีลดลง 7.5% หรือ 607 ลา้นบาท ไม่ทราบว่าบริษัทมีมาตรการเพ่ิมยอดขายในส่วนธุรกิจจดั

จ าหน่ายโทรศพัทมื์อถืออยา่งไรบา้ง 

 นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงว่าจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าในปีท่ีผ่านมา ส่ิงท่ีบริษัทท าเป็นอันดับแรกเลยคือท าอย่างไรใหบ้ริษัทมี

ยอดขายในขณะท่ีมีประกาศการล็อคดาวน์ปิดหา้งสรรพสินคา้ทัว่ประเทศ ส่ิงเดียวท่ีท าไดคื้อการขายแบบออนไลน์ 

(online) กับการขายแบบ Direct Sale ผ่านช่องทางท่ีบริษัทไม่ตอ้งอิงกบัหา้งสรรพสินคา้ ในส่วนน้ีท าใหค้่าใชจ้่าย

โดยเฉพาะเร่ืองของค่าเช่าพ้ืนท่ีในหา้งลดลงแต่ยอดขายก็ลดลงตามเช่นกนั แต่เน่ืองจากวา่บริษัทก็ไดด้ าเนินการแกไ้ข

ปัญหาดว้ยการขาย Online ขาย Direct Sale ผ่านซิงเกอร ์แต่ก็ไม่ไดท้ าใหบ้ริษัทมียอดขายมากเท่าเดิม ในช่วงเดือน 

มีนาคม-มิถุนายน 2563 แต่หลงัจากน้ันบริษัทก็สามารถกอบกูส้ถานการณ์โดยจะเห็นว่ายอดขายลดลงไม่มากแต่

ทางดา้นตน้ทุนของบริษัทกลบัลดลงเยอะกวา่เลยท าใหธุ้รกิจจดัจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือกลบัมามีก าไร 

 นายสากล สุขวาณิชวิชัย ผูร้บัมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า สัดส่วนการถือ

ครองของซิงเกอร ์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นหรือไม่ และสดัส่วนการถือหุน้ระหวา่งพนัธมิตรญ่ีปุ่น กบั เกาหลีน้ันมีสดัส่วนการ

ถือหุน้ของเจมารท์อยา่งไร 

 นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงว่าการเพ่ิม

สดัส่วนการถือครองของซิงเกอร ์เม่ือก่อนเจมารท์ถือหุน้ รอ้ยละ 24.9 ปัจจุบนัเจมารท์ถือหุน้ รอ้ยละ 35.7 เน่ืองจาก

ตอนท่ีซิงเกอรมี์การเพ่ิมทุนมีหลายท่านไม่ไดเ้พ่ิมทุนแต่บริษัทใชสิ้ทธิเพ่ิมทุน และเม่ือเร็วๆ น้ีบริษัทไดใ้ชสิ้ทธิแปลง

สภาพซิงเกอรท์ั้งหมดท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของซิงเกอรเ์พ่ิมขึ้ นเป็น 35.7 ทั้งหมดน้ีเป็นไปตามมาตรฐานของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ในส่วนของ KBJ Capital สัดส่วนท่ีเจมารท์ถือหุน้อยู่จริงๆ คือรอ้ยละ 51 แต่

เน่ืองจากขอ้ตกลงเร่ืองการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Voting Right) ทาง KBJ Capital จะถือหุน้รอ้ยละ 51 

และเจมารท์ ถือหุน้รอ้ยละ 49 ตวัเลขท่ีปรากฎในสไลด์การประชุมจึงแสดงตัวเลขท่ีรอ้ยละ 49 เป็นหลกั และส่วนของ 

TIS Inc ซ่ึงเป็นบริษัทไอทีแหง่ใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น เขา้ถือหุน้ใน บจก. เจ เวนเจอรส์ สดัส่วนรอ้ยละ 16.67 

 นายสากล สุขวาณิชวชิยั ผูร้บัมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ ซิงเกอรเ์ดิมมีเร่ือง

ของการทุจริตของเจา้หน้าท่ีไม่ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน้ีบริษัทไดมี้มาตรการ และวิธีการจัดการ เร่ืองน้ีไปแลว้

อยา่งไรบา้ง 

 นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) ไดม้อบหมายให้

นายปิยะ พงษ์อชัฌา รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูต้อบค าถามในเรื่องน้ีแทน 

 นายปิยะ พงษ์อัชฌา รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) ไดช้ี้แจงว่าในปี 

2558 บริษัทซิงเกอรไ์ดสู้ญเสียเงินจากกรณีการทุจริตของพนักงานประมาณ 100 ลา้นบาท หลงัจากน้ันบริษัทไดเ้ร่ง

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาจนคล่ีคลายลงแลว้ แต่ในเร่ืองของจ านวนเงินทางซิงเกอรอ์าจจะไม่ไดร้ับกลับคืนมาทั้งหมด

เพราะวา่ส่วนหน่ึงบริษัทไดใ้ชจ้า่ยไปเร่ืองของการด าเนินคดีกบัพนักงานท่ีทุจริตทุกคดี (100%) และบริษัทซิงเกอรเ์ร่ิม
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ทยอยไดร้บัเงินกลบัคืนมา ส าหรบัการทุจริตใหม่ท่ีเกิดขึ้ นตอนน้ีก็ยงัมีอยูแ่ต่วา่ยอดเงินจะเป็นหลกัแสนต่อปี ยอดทุจริต

ในปี 2563 ประมาณ 500,000 กว่าบาท ตอนน้ีอยูร่ะหว่างการด าเนินคดี บริษัทพยายามอุดรอยรัว่ดว้ยการปรบั

กระบวนการท างานโดยการใชร้ะบบและเทคโนโลยีเขา้มาควบคุม เช่น การยืนยนัตัวตนของลูกคา้ การตั้งศูนยสิ์นเช่ือ

ในการตรวจสอบ และกระบวนการในการรบัสินคา้ 

 ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงท่ีมาดว้ยตนเอง ไดข้อใหผู้บ้ริหารช่วยอธิบายแนวคิดในการท า Synergy ของบริษัท เจเอ

เอส   แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) 

 นายปิยะ พงษ์อชัฌา รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ไดช้ี้แจงวา่ถา้ทุก

ท่านติดตามขา่วการท า Synergy ตั้งแต่ปีน้ีไปมีผลกระทบไม่ใช่แค่ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) มูลค่า

ทรพัยท่ี์ทาง บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส ซ้ือหน้ีสินเช่ือแบบมีหลกัประกนั (Secured loan) เป็นผลต่อการท า 

Synergy ชดัเจน ปัจจุบนั เจเอ็มที ซ้ือหน้ีท่ีเป็น Secured loan มูลค่า 7,000 ลา้นบาท แต่วา่ตอนท่ีซ้ือหน้ีมาเป็นลูกคา้ 

NPL เร่ิมทยอยเป็น NPA ในปี 2564 น้ีคาดวา่จะอยูท่ี 2,000 ลา้นบาท การท า Synergy ของบริษัทในกลุ่มโดยเฉพาะ 

JAS มีความเช่ียวชาญและมีทรพัยากรท่ีดีอยูแ่ลว้การท่ีได ้JAS เขา้มาช่วยขายทรพัย ์(บา้นมือสอง) กลุ่ม NPA มูลค่า 

2,000 ลา้นบาท ส่ิงท่ี JAS ไดก้ลบัไปคือค่าตอบแทนประมาณ 5% บุคลากรท่ี JAS มีอยูแ่ลว้ส่วนหน่ึงจะเขา้ไปช่วย

เร่ืองการซ่อมแซมบา้น ซ่ึงปกติถา้บริษัทไม่ใชก้าร Synergy ก็ตอ้งไปจา้งท่ีอ่ืน การท า Synergy ระหวา่ง JMT กบั JAS 

อยา่งเร่ืองการท่ี JMT เช่าพ้ืนท่ีในส่วนของศูนยก์ารคา้เพ่ือท าส านักงานท่ีเดอะแจสรามอินทรา JMT ไดร้บัอตัราค่าเช่า

ต า่กวา่ราคาตลาด  

  ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงท่ีมาดว้ยตนเอง ได้สอบถามถึง บจก. เจ ฟินเทค ซ่ึงปัจจุบันไดเ้ปล่ียนเป็นช่ือ KBJ 

Capital ท่ีรว่มกบั KB Kookmin Card เพ่ือปล่อยสินเช่ือน้ัน แหล่งเงินกูไ้ดม้าจากท่ีไหนบา้ง 

 และก่อนท่ีจะตอบค าถามน้ี ทางผู้ด าเนินรายการ ได้แนะน าใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้ไดรู้จ้ักกับผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัท KBJ Capital คือนาย วอนซุก  จุง โดยทางนาย วอนซุก  จุง ไดก้ล่าวแนะน าตัวพรอ้มกบัอธิบาย

เก่ียวกบับริษัทและเป้าหมายในอนาคตใหก้บัทางผูถื้อหุน้ทราบ ก่อนหน้าท่ีจะเป็นบริษัท KBJ Capital เป็น บจก. เจ 

ฟินเทคมาก่อนซ่ึงเป็นบริษัท Finance ใหก้บัทาง เจมารท์ กรุ๊ป KB Kookmin Card ไดล้งนามในสญัญาร่วมทุนกบัทาง

เจมารท์กรุป๊ในเดือนเมษายนปีท่ีผ่านมาและไดเ้ปิดตัวใหม่จากการปิด Deal Closing เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ี

ผ่านมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “KBJ Capital” KB Kookmin Card ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจใหบ้ริการบตัรเครดิตอนัดับ

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ้ไม่เพียงแต่ใหบ้ริการบตัรเครดิตเท่าน้ัน ยงัมีผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น สินเช่ือ

บตัรและการผ่อนช าระรถยนต์ใหก้บัชาวเกาหลี ความเช่ียวชาญทางดา้นการเงินของบริษัทไดข้ยายออกไปยงัประเทศ

อ่ืนๆ เช่น กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว และขยายอยา่งต่อเน่ืองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในท่ีสุดก็ไดพ้บ Partner 

ท่ียอดเยีย่มในประเทศไทย เราไดร้ว่มกบัทางเจมารท์กรุ๊ป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีครอบคลุมการขายสมารท์โฟนในประเทศไทย 

และ เจเอ็มที ซ่ึงเป็นบริษัทติดตามหน้ีอนัดบัหน่ึง และยงัมีอีกหลายบริษัทในเครือส่วนเราจะน าความรูค้วามเช่ียวชาญ

ของ KB Finance Group เช่น ทางดา้น IT และดา้นการเงินรวมกบั Network ของเจมารท์ เพ่ือใหเ้ป็นบริษัท nonbank 

ชั้นน าในประเทศไทย ปัจจุบนัหลงัเปิดตัว KBJ Capital และไดเ้ปล่ียนช่ือแบรนด์สินเช่ือจาก J Money เป็น KashJoy 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 2564 เราไดว้างแผนจะโปรโมทแบรนด์ดว้ยโฆษณาไปยงัส่ือต่างๆ ผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีมีอยู่

ในตอนน้ี จะมี Living Loan, Term Loan, Mobile Loan, Car 4 Cash, Home 4 Cash บริษัทมีเง่ือนไขพิเศษกว่า 

Nonbank ทัว่ไป เราใชบ้ริการผ่านช่องทางของเจมารท์ นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท KBJ Capital ไดว้างรากฐานธุรกิจดว้ย
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การเพ่ิมประสิทธิภาพของบริษัทและอตัราก าลงัคน (Manpower) ในปี 2564 และยา้ยส านักงานใหญ่ไปในใจกลาง

กรุงเทพและไดจ้ดัตั้งระบบ Global IT System และ ระบบการจดัอนัดับเครดิตการด์ ในปี 2565 บริษัทวางแผนจะ

เสริมสรา้งผลก าไรท่ีมุ่งเน้นการกูย้ืมโดยการปรบัปรุงความสะดวกสบายในการกูย้ืมเงินของลูกคา้และการปรบัเปล่ียน

กระบวนการกูย้มื และในปี 2566 บตัรเครดิตเป็นธุรกิจหลกัของ KB Kookmin Card มีก าหนดการเปิดธุรกิจซ่ึงคาดวา่

จะมีผลดีจากการท างานร่วมกันกับทางเจมารท์กรุ๊ป KBJ Capital จะมีอ านาจทางการเงินสูง และมีศักยภาพในการ

เติบโตผ่านการท า Synergy ร่วมกนักบัเจมารท์ กรุ๊ป โดยน าพ้ืนฐานการช าระเงิน หรือการจดัหาทุนในอัตราดอกเบ้ีย

ต า่ของทาง KB Kookmin Card พรอ้มความสมบูรณ์ในการจดัอนัดบัเครดิตและระบบการช าระหน้ีโดยบริษัทมีแผนท่ีจะ

มีส่วนร่วมในการพฒันาเจมารท์ กรุ๊ป ดว้ยการท าใหเ้ป็นบริษัทการเงินชั้นน าสูงสุด เรามัน่ใจวา่เราจะเป็น top tenใน

เมืองไทย ในอีก 5 ปีขา้งหน้า  

 ซ่ึงจากค าอธิบายของผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท KBJ Capital คือนาย วอนซุก  จุง น้ันสามารถตอบ

ค าถามจากทางท่านผูถื้อหุน้ไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้ น  

 ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง ไดส้อบถามถึง TIS Inc ไดเ้ขา้มาร่วมเป็น Partner ของ บจก. เจ เวนเจอรส์ ในปีน้ีมี

แผนงานอะไรบา้ง 

 นายอดิศกัด์ิ สุขุมวทิยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ไดช้ี้แจงวา่ TIS Inc 

พ้ืนฐานเป็น Tech Technology มาลงทุนใน Grab 4,500 ลา้นบาท TIS Inc ไดท้ าโครงสรา้งพ้ืนฐานเร่ืองการช าระเงิน

ใหก้ับ Grab เพราะฉะน้ันเร่ืองของเทคโนโลยีทางดา้น Online และเร่ืองของ E-Commerce เร่ืองของ O2O หรือ

แมก้ระทัง่เร่ืองการช าระเงิน เป็นโปรเจคท่ีบริษัทจะใหท้าง TIS Inc ช่วยสรา้งแพลทฟอรม์ในการท าธุรกิจ เพราะทุก

อยา่งในตอนน้ีลว้นเกิดจากแพลทฟอรม์ทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็น Facebook, Alibaba ก็เป็นแพลทฟอรม์ ซ่ึงทาง KBJ และ 

TIS Inc ตอ้งท างานร่วมกนั เน่ืองจากมีบางเร่ืองท่ีตอ้งท างานร่วมกนั ส าหรบังานท่ีเก่ียวขอ้งกับหน่วยงานราชการ ผู้

ควบคุมกฎหมาย ทาง JVC จะเป็นผูว้างพ้ืนฐาน เช่น NDID, E-KYC, E-Contract, E-Signature การไดร้บัอนุญาตให้

ท า e-NCB บริษัทเป็นรายแรกท่ีไดท้ดสอบกบัทาง NCB  

 ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงสอบถามผ่านระบบประชุมออน์ไลน์ ไดส้อบถามวา่บริษัทไดเ้หรียญ JFin Coin จากการท่ี

ลูกคา้เอามาแลกสินคา้ อยากทราบวา่บริษัทท าอยา่งไรกบัเหรียญน้ี 

 นางสาวลดัดา วรุณธารากุล ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงวา่เหรียญ JFin Coin ท่ีลูกคา้

ไดน้ ามาแลกโทรศัพท์ ทางเจมารท์ไดเ้ก็บไวเ้ป็นสินทรพัย ์ยงัไม่ไดถื้อเป็นรายได ้โดยกลุ่มของเจมารท์จะเน้นการท า

โปรโมชัน่เช่นท่ีผ่านมาถา้ลูกคา้ท่านใดซ้ือโทรศพัทมื์อถือจะมีแจกเหรียญ JFin Coin  

 ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง ไดส้อบถามวา่เจมารท์มีนโยบายในการน าบริษัทยอ่ยหรือบริษัทหลานเขา้จดทะเบียน

อีกหรือไม่ 

 นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) ไดช้ี้แจงว่าใน

อนาคต 2 บริษัทน้ีจะตอ้งเขา้ตลาดเพราะเป็นหน่ึงในขอ้สญัญาคือ KBJ Capital ตอ้งเขา้ตลาด และในส่วนของบจก . 

บีนสแ์อนด์บราวน์ ก็เป็นอีกบริษัทนึงท่ีคาดหวงัวา่จะสามารถเขา้ตลาดได้, JP Insurance ท่ีเป็นบริษัทลูกของ JMT ก็มี

แผนท่ีจะเขา้ตลาดเช่นกนั 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 25 

 

  เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุก

ท่านโปรดส่งมอบใบลงคะแนนท่ีไดล้งลายมือช่ือแลว้ใหแ้ก่พนักงานของบริษัท เพ่ือจะไดบ้นัทึกและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน

ต่อไป และประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณทุกๆ ท่านท่ีมาประชุมและขอปิดการประชุม  

 

    ปิดประชุมเวลา 15.37 น. 

   

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม 

( นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา ) 

 ประธานกรรมการ  

   

   

ลงช่ือ  ผูบ้นัทึกการประชุม 

( นางสาวลดัดา  วรุณธารากุล ) 

 เลขานุการบริษัท  
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(F 53-4)  สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 

 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เจ มารท์ จ  ากดั (มหาชน) 

วนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 

ขา้พเจา้ บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.00  น. ถึง 17:00 น.  เกี่ยวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมติัเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติั  

(ก) การลดทุนจดทะเบียนจ านวน 362,643,484 บาท จาก 1,470,720,796 บาท เป็น 1,108,077,312 

บาท โดยลดทุนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 362,643,484 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

(ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 51,000,000 บาท จาก 1,108,077,312 บาท เป็น 1,159,077,312 

บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่จ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นการ

เพิ่มทุนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ  านวนหุน้ มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม (บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน หุน้สามญั 51,000,000 1.00 51,000,000 

หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

(General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

2. การจดัสรรหุน้เพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทุน  

จดัสรรใหแ้ก่ จ  านวนหุน้ 

(หุน้) 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา  

จองซ้ือ และ

ช าระเงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ

บริษัทครั้งท่ี 5 (JMART-W5) 

ซ่ึงออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน

ไม่เกิน  

51,000,000 

20.07936 – 

21.72701 หุน้เดิม ต่อ 

1 หน่วยใบส าคญัแสดง

สิทธิ (ค านวณส าหรบั 2 

กรณี ไดแ้ก่ กรณีท่ีไม่มีผู ้

ถือ JMART-W3 และ 

จดัสรรใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เดิมโดย

ไมคิ่ดมูลค่า 

หมายเหตุ 1-3 หมายเหตุ 1-3 
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จดัสรรใหแ้ก่ จ  านวนหุน้ 

(หุน้) 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา  

จองซ้ือ และ

ช าระเงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

การถือหุน้ JMART-W4 รายใดใช้

สิทธิแปลงสภาพ และ

กรณีท่ีผูถื้อ JMART-W3 

และ JMART-W4 ทุก

ราย ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

JMART-W3 และ 

JMART-W4 ทั้งจ านวน 

ในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

30 มิ.ย. 2564) 

รวม 
ไม่เกิน  

51,000,000 
    

หมายเหตุ:   

1. บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 51,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ JMART-W5 ซ่ึง

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน 

2. บริษัทจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 5 (JMART-W5”) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เดิมตามสัดส่วน (Right Issue) จ านวนไม่เกิน 51,000,000 หน่วย จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใชสิ้ทธิจะเท่ากบั 70 

บาทต่อหุน้ อายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 4 ปี โดยมีรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั JMART-W5 ตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 2 

ทั้งน้ี อตัราส่วนการจดัสรรยงัไม่แน่นอนขึ้ นอยู่กบัผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มาร์ท 

จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3 (“JMART-W3”) และใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 4 

(“JMART-W4”)  ซ่ึงมีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ดี อตัราส่วนการจดัสรรจะอยู่ในช่วง 20.07936 – 

21.72701 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ค านวณส าหรับ 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีไม่มีผูถื้อ JMART-W3 และ JMART-W4 รายใด

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพในครั้งน้ี และกรณีท่ีผูถื้อ JMART-W3 และ JMART-W4 ทุกราย ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ JMART-W3 และ JMART-

W4 ทั้งจ านวนในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิขา้งตน้) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดทา้ย 

ภายหลงัจากทราบผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ JMART-W3 และ JMART-W4 ท่ีแน่นอนภายในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ต่อไป 

2.1 มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท  และ/หรือบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการ 

(1) ก าหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง วันท่ีออก

ใบส าคัญแสดงสิทธิ วันก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรกและวันก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งต่อไป 

(2) แกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือ

ด าเนินการใดๆ เพื่อใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
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(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ

และการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคัญ

แสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ 

(4) ด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี 

2.2 หากมีเศษจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรดังกล่าวใหปั้ดเศษดังกล่าวท้ิงทั้งจ านวน และในกรณีท่ีมีใบส าคัญแสดง

สิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรรบริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป 

2.2 การด าเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน้  

กรณีมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท 

ครั้งท่ี 5 (“JMART-W5”) ใหปั้ดเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน 

3. ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน โดย 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 

วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 

(Record Date) 

27 พฤษภาคม 2564 

วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 24 มิถุนายน 2564 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท 

วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อก าหนดอตัราส่วนการจดัสรรท่ีแน่นอน 9 กรกฎาคม 2564 

วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบั JMART-W5 (Record Date) 16 กรกฎาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุนตอ่หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และเง่ือนไขการขออนุญาต   

บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์รวมทั้งการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน  และด าเนินการขออนุญาตต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและท า

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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5. วตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทุน และการใชเ้งินทุนในสว่นที่เพิ่ม  

บริษัทจะน าเงินทุนท่ีไดร้ับหากผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามัญครบถว้น ซ่ึงคาดว่าจะไดร้ับเงินทุน

ประมาณ 3,570 ลา้นบาท ไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัธุรกิจของบริษัทและช าระคืนเงินกูย้ืมท่ีจะครบก าหนดใน

อนาคต ทั้งน้ี ในปี 2567 บริษัทจะมีเงินกูย้มืครบก าหนดประมาณ 3,500 ลา้นบาท 

6. ประโยชนท์ี่บริษทัจะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งน้ีจะส่งผลใหบ้ริษัทมีโครงสรา้งทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมัน่คงมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งบริษัทจะมี

ความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงิน อนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์และก าไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วย

สรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

7. ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย

โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรบัการช าระคืนเงินกู ้

ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงิน

สดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้

ถือหุน้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

7.2 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ

เป็นหุน้สามญัของบริษัท และไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ  าเป็นส าหรบัผูถื้อหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมตัิการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

หากผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 ทั้งจ านวนจะไม่มีผลกระทบต่อการลดลง

ของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)  อย่างไรก็ดี หากบุคคลท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ JMART-W5 ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ดงัน้ี 

  Control Dilution   =          จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5     . 

                              (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5) 

 

                         =              51,000,000       .                 =   4.74% 

                                (1,024,047,503+51,000,000) 
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8.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิม 

การออกและเสนอขาย JMART-W5 ในครั้งน้ี  ไม่มี  ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของ JMART-W5 สูงกว่าราคาตลาดของหุน้บริษัทในปัจจุบนั  

ทั้งน้ี ราคาปิดของหุน้บริษัทถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักยอ้นหลัง 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564) เท่ากบั 40.51 บาท/หุน้  และราคาใชสิ้ทธิซ้ือ

หุน้ของ JMART-W5 ก าหนดไวท่ี้ 70 บาท/หุน้ 

9. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏบิติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองท่ี

เกี่ยวกบัการเพิ่มทุนในครั้งน้ี และหากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้อง

เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 และหากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีน้ันเป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อ

หุน้สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการน้ันแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

 ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1. วนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี  4/2564 เพื่ออนุมติัการเพิ่มทุน และ

อนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

13 พฤษภาคม 2564 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้               

ครั้งท่ี 1/2564 (Record Date) 

27 พฤษภาคม 2564 

3. วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 24 มิถุนายน 2564 

4. วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อก าหนดอตัราส่วนการจดัสรรท่ีแน่นอน 9 กรกฎาคม 2564 

5. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ   (Record 

Date) 

16 กรกฎาคม 2564 

6.   จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันับจากวนัท่ี 

ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเพิ่มทุน 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 

สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ  

บริษทั เจ มารท์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครั้งท่ี 5   

ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (“JMART-W5”) 

บริษัทผูอ้อก : บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “JMART”)  

ประเภทของใบส าคญัแสดง

สิทธิ 

: ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ครั้ ง ท่ี 5    

(“JMART-W5”) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Issue) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนท่ีออก : ไมเ่กิน 51,000,000 หน่วย  

อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใช้

สิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 70 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 4 ปีนับจากวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้ ง น้ี ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  

บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ลกัษณะการเสนอขาย : บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน

การถือหุน้ (Right Offering) โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดแ้ก่ผูถื้อ

หุ ้ น ท่ี มี ร า ย ช่ื อ ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ร า ย ช่ื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ น วั น ท่ี  

16 กรกฎาคม 2564 (Record Date)  

ทั้งน้ี อตัราส่วนการจดัสรรยงัไม่แน่นอนขึ้ นอยูก่บัผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ

จะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3 (“JMART-W3”) และใบส าคญั

แสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 4 (“JMART-W4”)  ซ่ึง

มีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 อยา่งไรก็ดี อตัราส่วนการจดัสรรจะอยู่ในช่วง 

20.07936 – 21.72701 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ค านวณส าหรบั 2 กรณี ไดแ้ก่ 

กรณีไม่มีผูถื้อ JMART-W3 และ JMART-W4 รายใดใชสิ้ทธิแปลงสภาพในครั้งน้ี และกรณีท่ีผูถื้อ 

JMART-W3 และ JMART-W4 ทุกราย ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ JMART-W3 และ JMART-W4 ทั้ง

จ านวนในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิขา้งตน้) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนด

อตัราส่วนการจดัสรรสุดทา้ย ภายหลังจากทราบผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ JMART-W3 และ 

JMART-W4 ท่ีแน่นอน ภายในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ต่อไป 

หากมีเศษจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรดังกล่าวใหปั้ดเศษดังกล่าวท้ิงทั้งจ านวน 
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และในกรณีท่ีมีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะด าเนินการยกเลิก

ใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป 

วนัใชสิ้ทธิครั้งแรกและ

ก าหนดการใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวนไดทุ้ก

วนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน หรือเดือนธนัวาคม (แลว้แต่

กรณี) ของแต่ละปีปฏทิิน ภายหลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดง

สิทธิ (วนัใชส้ิทธิ)  

โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรกจะตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม หรือของเดือน

มิถุนายน หรือเดือนกนัยายน หรือเดือนธนัวาคม ภายหลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนั

ใชสิ้ทธิครั้งแรก) และวันก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ยจะตรงกบัวนัครบอายุของใบส าคัญ

แสดงสิทธิ (วนัใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย) 

ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ให้

เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านง

ในการใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใช้

สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั้ง 

การไม่สามารถยกเลิกการ

แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

: เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดังกล่าวไดอ้ีก

ต่อไป 

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไว ้

เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 ค านวณได ้ตามสูตร

การค านวณ ดงัน้ี 

= จ านวนหุน้รองรบั Warrant ท่ีเสนอขายครั้งน้ี + จ านวนหุน้รองรบั Warrant ท่ีเสนอขายครั้งอื่น* 

                                 จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท 

 

= 51,000,000 + 35,134,347 + 48,895,462         =      13.19 % 

                        1,024,047,503 

หมายเหตุ : * จ  านวนหุน้รองรบั Warrant ท่ีเสนอขายครัง้อ่ืน ไดแ้ก่ จ  านวนหุน้รองรบั JMART-W3 และ 

JMART-W4 ท่ียงัคงเหลือ (Outstanding) จ านวน 35,134,347 หุน้ และ จ านวน 48,895,462 หุน้ 

ตามล าดบั 

ดงัน้ัน จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด จะไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของ

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง

สิทธิ 

: บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  

ตลาดรองของหุน้สามญัเพิ่ม : บริษัทจะน าหุ ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น
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ทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : 1.  การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution)  

การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิในครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

(ก)  เน่ืองจากเป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Right Offering) หากผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวน

จะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (Dilution effect) 

(ข)  หากบุคคลท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ    

      ทั้งจ านวนจะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (Dilution effect) ดงัน้ี 

 

Control Dilution   =     จ านวนหุน้รองรบัท่ีออกในครั้งน้ี     . 

(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5) 

 

                        =              51,000,000       .                 =   4.74% 

                           (1,024,047,503+51,000,000) 

2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 ไม่มีผลกระทบทางดา้น Price Dilution 

เน่ืองจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด ทั้งน้ี ราคาปิดของหุน้บริษัทถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก

ยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2564 

ถึงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564) เท่ากบั 40.51 บาท/หุน้  และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของ JMART-

W5 ก าหนดไวท่ี้ 70 บาท/หุน้ 

 

3. การลดลงของสว่นแบ่งก าไร (EPS Dilution)  

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 หากมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีทั้งจ านวนแลว้ จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรโดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงัน้ี 

 

EPS dilution  =  EPS ก่อนการออกและเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย 

                                         EPS ก่อนการออกและเสนอขาย 

                  =   4.74%  

เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่

เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลง

การใชสิ้ทธิ 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ

ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ซ่ึงเป็น

เหตุการณ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 

34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ี

ออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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วัตถุประสงค์ของการออก

ใบส า คัญ แสด ง สิ ท ธิ แล ะ

ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงไดร้ับ

จากการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใน

ครั้งน้ี 

: บริษัทจะน าเงินทุนท่ีไดจ้ากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ีไปใชเ้พื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการด าเนินธุรกิจ และช าระคืนเงินกูย้ืมท่ีจะครบก าหนดในปี 2567 ประมาณ 3,500 ลา้น

บาท 

ทั้งน้ี ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 ในครั้งน้ี บริษัทจะไดร้ับเงินจาก ประมาณ 

3,570 ลา้นบาท หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัครบถว้น 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดง

สิทธิ 

: บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หน่ึง ดังต่อไปน้ี เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ใหด้้อยไป

กว่าเดิม 

(1) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษัทอนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือ

แบ่งแยกหุน้ 

(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้

สามญัของบริษัท 

(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้ใด ๆ โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลง

สภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้น้ันต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญั

ของบริษัท 

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน

รวมของบริษัท หลังจากหกัขาดทุนสะสม ส ารองตามกฎหมาย ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนน้อยและ

ภาษีเงินไดจ้ากผลการด าเนินงาน ส าหรบัการด าเนินการในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 

(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (1) - (5) ท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้จะไดร้บัเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพึง

ไดร้บัจากการเพิ่มทุน 

: ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชน์จากการท่ีบริษัทมีโครงสรา้งทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและ

มัน่คง รวมทั้งมีความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงิน อนัจะก่อใหเ้กิด

ผลประโยชน์และก าไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

อื่นๆ : มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท  และ/หรือบุคคล

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจ

ในการ  

(1) ก าหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี ซ่ึง

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วันก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรกและวัน

ก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญั รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งต่อไป 
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(2) แกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ 

และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนาย

ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับการออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่ค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าว

ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน า

ใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) ด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิในครั้งน้ี 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  6 

 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้

 

นายพิศิษฐ ์ดชัฌาภิรมย ์

อาย ุ79 ปี 

หมายเลขบตัรประชาชน :  5120100005519 

ที่อยู ่   : 10 ซอยเรวดี 18 ต. ตลาดขวญั อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000    

ต าแหน่งในบริษทั    กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ)  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 

ปริญญาตรีบญัชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 966 

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ 

2547 Director Accreditation Program (13/2004)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2548 Audit Committee Program (6/2005)   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2550 Director Certification Program (87/2007)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ ์

2506–2543 ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี, รองกรรมการผูจ้ดัการ,  

  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เบอรล่ี์ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ สหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงาน  บริษัท เบอรล่ี์ ยุคเกอร ์จ ากดั 

2544-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร    บริษัท โปรเฟสชัน่แนลอลัไลแอนซ ์กรุ๊ป จ ากดั 

2550-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, ประธานการตรวจสอบ   บริษัท อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ    บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุม:   -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่   -ไม่มี- 

ความสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   

-ไม่มี- 

กรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ   -ไม่มี- 

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย  -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ    -ไม่มี- 

การมีสว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน    -ไม่มี- 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6 

 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้

 

นายสุวิทย ์ ก่ิงแกว้ 

อาย ุ70 ปี 

หมายเลขบตัรประชาชน :  5100200026607 

ที่อยู ่  :   37/214 ซ.ลาดปลาเคา้ 62 แขวงอนุสาวรีย ์ข.บางเขน กทม.10220    

 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

   กรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 

2513    ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

2533    ปริญญาโทบริหารธุรกิจ           มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2553    วุฒิบตัรการบริหารงานยุติธรรมระดบัสูง วิทยาลยัการยุติธรรม ศาลยุติธรรม 

 

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ 

2549 Director Certification Program  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณ ์

2517 – 2523 เจา้หน้าท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจฯ 

2523 – 2527 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย   บริษัท เจริญโภคภณัฑเ์กษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 

2527 – 2535 ผูจ้ดัการทัว่ไป   บริษัท เจริญโภคภณัฑว์ิศวกรรม จ ากดั 

2562 – 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส   บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

2563- ปัจจุบนั        ท่ีปรึกษาคณะเจา้หน้าท่ีบริหาร           บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

2563- ปัจจุบนั        กรรมการ                                        บริษัท แวลู ครีเอชัน่ คอนซลัต้ิง จ ากดั 

 

สว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุม:   -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่   -ไม่มี- 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

         -ไม่มี- 

กรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน พนกังาน หรือ ลกูจา้ง   -ไม่มี- 

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย  -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอิสระ    -ไม่มี- 

การมีสว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน    -ไม่มี- 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 

 

ขอ้บงัคบัของบริษทัที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 

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

หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัทการประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกว่า“การประชุม

วิสามญั” 

   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  หรือ ผูถื้อ

หุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่น้อย

กวา่ยี่สิบหา้คนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนั

ท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุ เหตุผล

ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวซ่ึงคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้

ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

   การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึ้ น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ

ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา ระเบียบ

วาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า

เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ งความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัประชุม และ

โฆษณา ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

ขอ้ 37. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉนัทะตอ้งท าเป็น

หนังสือตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการ

ก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้คน 

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้

รอ้งขอ การประชุมน้ันเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผูถื้อ

หุน้รอ้งขอใหนั้ดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 

ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลา

นัดไปแลว้คร่ึงชัว่โมงใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดใ้หผู้้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ี

ประชุม 

ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ ้นห น่ึงมีหน่ึงคะแนน และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ ้นน้ันให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียง 

         เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข ้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคล อ่ืนโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท  

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทได้

จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ  
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 8 

 

 

 

 

 

 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข 

 ส  าหรบับุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล 

 

»  กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. และแนบส าเนาบตัรประชาชน 

»  กรุณาแนบเอกสารการมอบฉนัทะชุดน้ีทั้งชุดพรอ้มทั้งบารโ์คด้มาดว้ยและส่งคืนบริษัททั้งฉบบั 

»  ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงแทนท่าน ตามท่ีผูร้บัมอบฉนัทะเห็นสมควรในวาระการ 

     ประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย  ×  หน้าขอ้  (ก) ของวาระการประชุมดงักล่าว 

»  ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงคข์องท่านในวาระการประชุมใดๆ      

     โปรดกาเครื่องหมาย   ×  หน้าขอ้ (ข)  ของวาระการประชุมดงักล่าว 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  

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

เขยีนท่ี                             

  

วนัท่ี       เดือน                         พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ                                 

อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน                     ต าบล/แขวง                   

อ าเภอ/เขต                                     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)       อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(2)       อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญั 

ผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ยกิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน 

ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ ้น

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  

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

เขียนท่ี        

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ    

อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง     

อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)           อายุ           ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          

หรือ 

(2)           อายุ           ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          

หรือ 

(3)           อายุ           ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญั 

ผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี  1   เร่ือง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

   วาระท่ี  2   เร่ือง  พิจารณารบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล  

   (วาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ)  
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       วาระท่ี  3   เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้จด  

ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ

บริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                         วาระท่ี  4   เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ 

          บริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

      วาระท่ี  5   เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

         สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

      วาระท่ี  6   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ 

         ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                     วาระท่ี  7   เร่ือง  พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี 

ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก

ประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี

ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 น. 

โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

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

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 

 

 

 

 

 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ค   

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  

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

เขยีนท่ี         

วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้             

ส านักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ใหก้บั        

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั              เสียงดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)                       อายุ            

ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          

หรือ 

(2)                        อายุ           

ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            หรือ 

(3)                        อายุ           

ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์           

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญั 

ผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุน้สามญั    หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้        เสียง 

    หุน้บุริมสิทธิ    หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้        เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด     เสียง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี  1   เร่ือง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

   วาระท่ี  2   เร่ือง  พิจารณารบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล  

   (วาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ)  

       วาระท่ี  3   เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้จด  

ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ

บริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                         วาระท่ี  4   เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ 

          บริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

      วาระท่ี  5   เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

         สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

      วาระท่ี  6   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ 

         ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                     วาระท่ี  7   เร่ือง  พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อ

ว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

 

หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ  าตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 น. 

โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  9 

 

ค าช้ีแจง เรื่อง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมเพื่อ

ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

  เน่ืองดว้ยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ใน

วนัพฤหสับดีท่ี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 น. ซ่ึงถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั 

(มหาชน) เลขท่ี  189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

  เพื่อใหก้ารประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ของบริษัทเป็นไปดว้ย

ความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดง

ความเป็นผูถื้อุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพือ่ใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏบิติัต่อไป บริษัทจึงขอช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้

ทราบ ดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีทางราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และ

ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี ่หรือหนังสือเดินทาง 

 1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

2. ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล  

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ

บุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง  โดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉนัทะมีอ านาจ

กระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
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3. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดม้ีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใช้

บังคับโดยอนุโลมกับผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดม้ีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก) หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่หรือ

โดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเกี่ยวกบัช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนั

นิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแนบมา

พรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลน้ันรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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แนวปฏิบตัใินการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

  จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรสั COVID-19 บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาด และความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม จึงไดจ้ดัการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน บริษัทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏบิติัในการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ดงัน้ี 

1. การมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

บริษัทขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหน่ึง เอกสารปรากฎตาม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยใชแ้บบแจง้การประชุม หนังสือมอบฉนัทะ “แบบ ข” 

ปรากฎตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ส่งมายงั *ท่ีอยูบ่ริษัท* ภายในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 

2. การยนืยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ 

ส าหรบักรณีผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาและเป็นผูถื้อหุน้สัญชาติไทย ประธานกรรมการบริษัทเห็นควรใหบ้ริษัทได้

เพิ่มช่องทางในการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และกระบวนการลงคะแนนผ่านระบบ Blockchain ดว้ย

ระบบ Blockchain AGM ผ่านแอพพลิเคชัน่ Blockchain AGM ใหท่้านอีกทางหน่ึง โดยก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้

จะต้องด าเนินการยืนยัน และพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐ พร้อมทั้งติดตั้ง

แอพพลิเคชัน่ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมแบบ e-meeting และการยืนยนัตวัตนแบบ e-kyc และการลงคะแนน

เสียงดว้ยระบบ Blockchain โดยผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตอ้ง

ด าเนินการติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JDID และ AGM Voting บนอุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถดาวน์

โหลดแอพพลิเคชัน่ได ้เท่าน้ัน (ผูถื้อหุน้สามารถศึกษาวิธีการและดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ไดจ้ากหน้าเวบไซต์

ของบริษัท และหน้าเวบไซตข์องตลาดหลกัทรพัย)์ ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนสมคัรออนไลน์ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 

มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564  

3. การเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

ผูถื้อหุน้ ตอ้งดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ JDID และ AGM Voting บนอุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ได ้เท่าน้ัน โดยผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดในเวบไซตข์องบริษัท หรือ เวบไซตข์องตลาด

หลกัทรพัย ์ 

4. การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้าท่ีเกี่ยวขอ้งตามแต่วาระไดใ้นช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ir@jaymart.co.th  

ภายในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามท่ีเกี่ยวขอ้งบนัทึกรายงานการประชุมภายหลงัการ

ประชุมเสร็จสิ้ น  

5. บริษัทมีการบนัทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม และจะน าขึ้ นเว็บไซตบ์ริษัท www.jaymart.co.th ภายหลงั

การประชุมเสร็จสิ้ น   

 

mailto:ir@jaymart.co.th
http://www.jaymart.co.th/
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6. ช่องทางการติดต่อ 

แผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์ชั้น 7 บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 187,189  อาคารเจมารท์ ถ.รามค าแหง 

แขวงราษฏรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

E-Mail : panya@jaymart.co.th, Piyawan@jaymart.co.th, kulchaya@jaymart.co.th    

โทรศพัท ์: 02-308-8196, 02-308-8068, 02-308-8197 
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บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ใหค้วามส าคญัในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลและการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจง้ขอ้มูลใหท่้านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

(Personal Data Protection Act : PDPA) ดงัต่อไปน้ี  

นิยาม 

“บริษัทฯ”   หมายถึง   บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน)  

“ท่าน”      หมายถึง   เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ผูถื้อหุน้ และ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

“กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”  หมายถึง  พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และใหห้มายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

“ขอ้มลูส่วนบุคคล”  หมายถึง  ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลน้ันไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มแต่

ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

วตัถปุระสงค ์ความจ าเป็น และขอ้มูลสว่นบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 

บริษัทฯ จ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีท่านแจง้ไวแ้ก่บริษัทฯ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์

โทรศพัท ์และ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกส ์และขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมฯ ของท่าน  

เพื่อน าไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

- เพื่อเรียกประชุมและจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ภายใตก้ฎหมายก าหนด  

- เพื่อจดัส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 พรอ้ม เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

แหล่งท่ีมาขอ้มูลสว่นบุคคล 

- ไดร้บัขอ้มลูจากท่านโดยตรงท่ีท่านผ่านช่องทางท่ีบริษัทฯ ก าหนดไวเ้พื่อยนืยนัตวัตนเขา้ร่วมประชุมฯ  

- ไดร้บัขอ้มลูจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ      

   ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ล่าสุด  

- ไดร้บัขอ้มลูจากการบนัทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  

การประมวลผลขอ้มูล 

บริษัทฯ ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุม E-EGM เพื่อเรียกประชุม ยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุม นับองคป์ระชุม 

นับคะแนนเสียง หรือด าเนินการตามสิทธิอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมฯ และมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูใ้หบ้ริการ

จดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM Service Provider) เพื่อการประมวลดงักล่าวขา้งตน้  

ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคล 

บริษัทฯ จะด าเนินการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล

และตามกฎหมายก าหนดเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM) ดงักล่าว  
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ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีสอบถามในระหว่างการประชุมฯ  บริษัทฯอาจมีการบนัทึกช่ือและนามสกุลของท่านใน

รายงานการประชุมฯ โดยรายงานดงักล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ พรอ้มน าส่งไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเกี่ยวขอ้งตามกฎหมายก าหนด  

สิทธิของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล 

ในฐานะท่ีท่านเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึง

รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรับขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้

ถูกตอ้ง สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหโ้อน

ขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด สิทธิรอ้งเรียน และ สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกบัตนในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้โปรดติดต่อ  

1) ทางไปรษณีย:์ “ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ”์ บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 187,189 อาคารเจมารท์ ถ.รามค าแหง  

แขวงราษฏรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240   

2) ทางอิเล็กทรอนิกส:์ E-mail:  DPO_Jaymart@jaymart.co.th  

มาตรการรกัษาความปลอดภยั 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเขา้ถึง  

การเปล่ียนแปลง และการท าลาย โดยไม่ไดร้บัอนุญาตโดยบริษัทฯ ใชร้ะบบรกัษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลง

ด าเนินการตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีพึงมีหรือพึงปฏบิติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

 

หมายเหตุ เอกสารยืนยนัตวับุคคลท่ีท่านส่งใหบ้ริษัทฯ เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่าน

สามารถปกปิดขอ้มลูอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารใหแ้ก่บริษัทได้ เช่นขอ้มูล เช้ือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็น

ต่อการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หากท่านไม่ไดป้กปิดขอ้ความดงักล่าวบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิในการปกปิดขอ้มลูดงักล่าวบนเอกสารท่ีไดร้บัโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูอ่อนไหวของท่าน 
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หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 58 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  12 

แผนที่ส  าหรบัการจดัส่งเอกสารหนงัสือมอบฉนัทะ(Proxy)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ จดัส่งเอกสารหนังสือการมอบฉนัทะ (Proxy) การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 (E-EGM) ไดท่ี้

แผนกนักลงทุนสัมพนัธ ์ชั้น 7 ส านักงานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 187,189  อาคารเจมารท์ ถ.รามค าแหง 

แขวงราษฏรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240   

โทร. 02-308-8152, 02-308-8197, 02-308-8068  

  รถโดยสารประจ าทางท่ีผ่าน 58, 113, 519, ปอ. 8, ปอ. 168, ปอ. 514, ปอ. 519  

 


