
 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 1 

 

 

วนัท่ี 8 ตุลาคม 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบฟอรม์ลงทะเบียน  

2. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 

3. QR Code ส าหรบัดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564   

4. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

5. สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั 

(มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

6. สรุปรายละเอียดส าคัญของการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ จะ ซ้ือหุ ้นสามัญของ

บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 6 (JMART-W6) ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและ

ไดร้ับจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) 

7. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

8. ขอ้บงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

9. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 

10. ค าช้ีแจงเร่ืองเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ และ 

  หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

11. แนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั้งท่ี 2/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์    

(E-EGM) 

12.  ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (PDPA) 

13. แผนท่ีส าหรบัการจดัส่งเอกสารหนังสือมอบฉนัทะ (Proxy) 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญั 

ผู ้ถือหุ ้นครั้งท่ี 2/2564 ในวันจันทร์ท่ี  1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน ซ่ึงบริษัทจะถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั 

(มหาชน) เลขท่ี189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

  



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 2 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที่ 1/2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัทไดถู้กจัดขึ้ นเมื่อวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 

โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ภายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้ และไดเ้ปิดเผยรายงาน

การประ ชุมดั ง กล่ า ว ให้แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้นและ นักลง ทุนทั ่ว ไ ป ผ่ านทาง เ ว็ บ ไซต์ข องบ ริ ษั ท 

(http://www.jaymart.co.th) และปรากฏวา่ไมม่ีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข   

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ 

ผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้

มีการบันทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้ง

ตามความเป็นจริง ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2564 ไดพิ้จารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ส าหรบัก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี งวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 โดยจะประกาศจ่ายเงิน 

ปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัทในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 

414,326,324 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรก

ของปี 2564 

ทั้งน้ี อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอัตราเดิมท่ีไดแ้จง้ต่อผู้ถือหุน้  ผ่านระบบรายงาน

สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยการจ่ายปันผลครั้งน้ี ท่ีอตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ คิดเป็น

เงินปันผลจ่าย 414,326,324 บาท โดยก าหนดวนั Record Date เป็นวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 

และขึ้ นเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 8 กนัยายน 

2564  



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 3 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล 

การลงมต ิ 

วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ ไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของ

บริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล   

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 136

ก าหนดใหบ้ริษัทสามารถออกหุน้เพ่ิมทุนไดเ้มื่อหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่า

หุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ท่ียังจ าหน่ายไม่ครบเป็นหุน้ท่ีตอ้งออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ โดยบริษัทจะตอ้งตัดหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายและ

ไมไ่ดม้ีไวเ้พ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษัทฯ ก่อนการออกหุน้เพ่ิม

ทุนดังกล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงจะตอ้งลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทก่อน 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,159,077,312 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 

1,159,077,312 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 

1,032,583,940 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,032,583,940 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้

หุน้ละ 1.00 บาท ทั้งน้ี บริษัทมีหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 16,369 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)    

บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 16,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,159,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,159,060,943 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจด

ทะเบียนท่ียงัไมไ่ดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 16,369 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และแกไ้ข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุน 

จดทะเบียนของบริษัท เป็นดงัน้ี   



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 4 

 

 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,159,060,943 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นหกหมื่น 

เกา้รอ้ยส่ีสิบสามบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,159,060,943 หุน้   (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นหกหมื่น

เกา้รอ้ยส่ีสิบสามหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,159,060,943 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นหกหมื่น

เกา้รอ้ยส่ีสิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการ 

ลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ การด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสาร

ดังกล่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ท่ีต้องยื่นต่อ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็น

และเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินการดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย 

ระเบียบขอ้บังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือ

ค าสัง่ของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจ านวน 16,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,159,077,312 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 1,159,060,943 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้น าออกจ าหน่าย

จ านวน 16,369 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท 

ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอ านาจ

ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 

ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

เน่ืองจากบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือ (1) เสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน (2) รองรบัการใชสิ้ทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ี

จองซ้ือและไดร้ับจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) และ (3) รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ 

JMART-W4 ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบ 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 ตามล าดบั 

("ขอ้กาํหนดสิทธิ") เน่ืองจากบริษัทไดป้รบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจากกรณีท่ีบริษัทจ่ายเงิน

ปันผลเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ เพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ

ไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

ดังน้ัน บริษัทจึงตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 384,803,597 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจ านวน 1,159,060,943 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,543,864,540 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 384,803,597 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ทั้งน้ี รายละเอียดของวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน  1,543,864,540 บาท  (หน่ึงพนัหา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นแปดแสน

หกหมื่นส่ีพนัหา้รอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,543,864,540 หุน้   (หน่ึงพนัหา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นแปดแสน

หกหมื่นส่ีพนัหา้รอ้ยส่ีสิบหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,543,864,540 หุน้ (หน่ึงพนัหา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นแปดแสน

หกหมื่นส่ีพนัหา้รอ้ยส่ีสิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 6 

 

ทั้งน้ี วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัวาระท่ี 4 ดงัน้ัน หากวาระท่ี 4 ไม่ไดร้บั

อนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 จะไมม่ีการพิจารณาวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการ 

ลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ การด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสาร

ดังกล่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ท่ีต้องยื่ นต่อ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็น

และเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินการดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย 

ระเบียบขอ้บังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือ

ค าสัง่ของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุน 

จดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 384,803,597 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

1,159,060,943 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,543,864,540 บาท โดยการออก 

หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 384,803,597 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  การแกไ้ขหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท  

ครั้งที่ 6 (JMART-W6) 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

สืบเน่ืองจากแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ บริษัทมีความประสงคท่ี์จะ

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนพรอ้มกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท (JMART-

W6) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่
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บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงไดแ้ก่ (1) 

บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 25,337,882 หน่วย และ (2) บริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด 

(มหาชน) จ านวน 16,723,002 หน่วย โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบั 1 หน่วยใบส าคญัแสดง

สิทธิ JMART-W6 ต่อ 1 หุน้สามญั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 จะมีวนัครบก าหนดอายุ

ไม่เกิน 3 ปี 9 เดือน นับแต่วนัท่ีออก และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 30.3370 บาทต่อหุน้ โดย

รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนดงักล่าวเป็นผูล้งทุนท่ีมีศกัยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทไดจ้ริง และไม่เป็นบุคคล

ท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการ

ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 

2546 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ทั้งน้ี บริษัทจะไมน่ าใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการ

ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่

ในราคาต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของ

หุ ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย ้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัใหบ้ริษัทเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิ JMART-W6 ดังกล่าว โดยหากราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดัต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสัง่รบัหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนท่ี

เกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัท

จะหา้มมิใหบุ้คคลท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ดงักล่าวน าหุน้ท่ีเกิดจาก

การใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 

1 ปี นับแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ดงักล่าวเร่ิมท า

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุ้คคลดังกล่าวสามารถทยอย

ขายหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายได้ในจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุ ้นทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย ตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน 

พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ทั้งน้ี วาระท่ี 5 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ี 6.1 และวาระท่ี 

6.2 ดงัน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไมไ่ดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 จะไม่

มีการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ีไม่ไดอ้นุมติัอีก และจะ

ถือวา่วาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนัท่ีไดร้บัอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 
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ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการก าหนด

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดั

เพียงวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรกและวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้ง

สุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั รวมทั้งเง่ือนไขและ

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือการด าเนินการใดๆ เพ่ือใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไป

ตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและ

หลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

และการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิในครั้งน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 6 (JMART-W6) จ านวน 42,060,884 

หน่วย ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

สืบเน่ืองจากแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ การเพ่ิมทุนและการจัดสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทในครั้งน้ี จะช่วยใหบ้ริษัทสามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้น

และลดภาระการลงทุนของผูถื้อหุน้เดิมบางส่วนในการเพ่ิมทุน นอกจากน้ี การท่ีบริษัทไดร้บัการ

ตอบรบัจากนักลงทุนท่ีมีศกัยภาพ จะเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมถึงความส าเร็จใน

การเพ่ิมทุน ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทสามารถเพ่ิมทุนไดต้ามเป้าหมายและเป็นการเสริมสรา้งโอกาสให้
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บริษัทสามารถท่ีจะขยายการด าเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทอนัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพ

ในการแขง่ขนัและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ใหส้ามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืนต่อไป 

6.1 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 342,361,387 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดย

ก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ท่ีราคาเสนอขายหุน้ละ 30.3370 บาท คิดเป็น

มลูค่าไมน่อ้ยกวา่ 10,386,217,397.42 บาท ซ่ึงจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 206,241,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 

บาท ในราคาหุน้ละ 30.3370 บาท ใหแ้ก่ บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) คิด

เป็นมลูค่าไมน่อ้ยกวา่ 6,256,757,486.60 บาท และ 

(ข) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 136,119,587 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 

บาท ในราคาหุน้ละ 30.3370 บาท ใหแ้ก่ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) คิด

เป็นมลูค่าไมน่อ้ยกวา่ 4,129,459,910.82 บาท 

ผู ้ท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก่ บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนในครั้งน้ี เป็นผูล้งทุนท่ีมีศกัยภาพ

และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริงและไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ี

เก่ียวโยงกนัลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 

พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

โดยเมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 บริษัทไดเ้ขา้ท าสญัญาจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 2 

ฉบบั ไดแ้ก่ (1) สญัญาจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนระหว่างบริษัท และบริษัท วีจีไอ จ ากัด 

(มหาชน) และ (2) สญัญาจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนระหว่างบริษัท และ บริษัท ยู ซิต้ี 

จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงสญัญาทั้ง 2 ฉบบัเป็นสญัญาแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน โดยบริษัทจะมี

การท าธุรกรรมดงักล่าวก็ต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดตามท่ีระบุในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง

แต่ละฉบบัขา้งตน้ส าเร็จครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อนผันจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

ขอ้ตกลงเก่ียวกบัเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัภายใตส้ญัญาจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดังกล่าวโดย

สรุปมีดงัน้ี 

(ก) ท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทอนุมติัการออกและเสนอ

ขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 

ใหแ้ก่ บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) 
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(ข) บริษัทไดย้ื่นค าขออนุญาตการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนและการออก

ใบส าคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 และเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้

บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดั 

(ค) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั 

(มหาชน) อนุมติัธุรกรรมการเขา้ลงทุนในบริษัท 

(ง) ไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้ นซ่ึงก่อใหเ้กิดหรืออาจ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคญัต่อทรพัยสิ์น หน้ีสิน ธุรกิจ โอกาส

ทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทนับแต่วนัท่ี

ลงนามในสญัญาจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 

(จ) บริษัท บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ไดร้ับ

การอนุญาต ความยินยอม และการยกเวน้ใด ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรบัการลงนาม การ

เขา้ท าธุรกรรม และการปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามสัญญาจองซ้ือหุน้ของบริษัท 

รวมถึงการมีผลผูกพนัและบงัคบัตามกฎหมายของสญัญาดงักล่าว 

(ฉ) เง่ือนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซ้ือหุ ้นเพ่ิมทุนระหว่างบริษัท ซิงเกอร ์

ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) กบับริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงมีเง่ือนไขใน

ลกัษณะเดียวกบัเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ (ก)-(จ) ขา้งตน้ โดยรวมถึงการไดร้บัอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ซิงเกอร ์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือออก

และเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนและการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 

ใหแ้ก่ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน)) ส าเร็จครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อนผันจาก

คู่สญัญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครั้งน้ี ไม่เขา้ข่าย

เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของ

หุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมี

มติเสนอวาระต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือขออนุมัติใหบ้ริษัทสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่

บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะครอบคลุม

ปริมาณการซ้ือขายและราคาซ้ือขายซ่ึงสะทอ้นราคาตลาดของหุน้ของบริษัท (ระหว่าง

วนัท่ี 4 - 25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงเท่ากบั 33.7077 บาทต่อหุน้) โดยราคาเสนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 30.3370 บาท คิดเป็นส่วนลดประมาณ รอ้ยละ 9.9 จากราคา

ดงักล่าว 
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หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครั้งน้ีเขา้ข่าย

เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาด

หลกัทรัพยฯ์ จะสัง่รบัหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหน้าท่ีหา้ม

ไม่ใหบุ้คคลท่ีไดร้ับหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัดังกล่าวน าหุน้ท่ีไดร้ับ

จากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท า

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ดังกล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุ้คคลดังกล่าวสามารถทยอยขาย

หุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย ทั้งน้ี 

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้ับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็น

หลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม)  

รายละเอียดส าคญัเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากัดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 

บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 5 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรร 

หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะตอ้งไม่เป็นผล

ใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งมีหน้าท่ีท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์ (Tender Offer) ตามท่ีก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการ

ในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีไดม้ี

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมถึงกฏเกณฑแ์ละประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้จ ากดัการถือหุน้ของบุคคลผูไ้มม่ีสญัชาติไทยตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทซ่ึงปัจจุบนั

อนุญาตใหบุ้คคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยถือหุน้อยู่ในบริษัทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวน

หุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษัท 

ทั้งน้ี วาระท่ี 6.1 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ี 5 และ

วาระท่ี 6.2 ดงัน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้ง

ท่ี 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบั

วาระท่ีไม่ไดอ้นุมติัอีก และจะถือว่าวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกันท่ี

ไดร้บัอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 
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ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ

บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัท มีอ านาจในการก าหนดและ/หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

และเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจัดสรรใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดัตามท่ีเหมาะสม และเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวันจองซ้ือและวันเสนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทุน การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน) และ

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรร รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง การแกไ้ข

ถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/

หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือการด าเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ

นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ี

จ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงรวมถึงการ

ติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการ

ใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดัประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้

เป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ โดยการด าเนินการดังกล่าว

จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั

เพ่ิมทุน 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ   

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 42,060,884 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (JMART-W6) ซ่ึง

ออกและจ ัดสรรใหแ้ก่ผู ล้งทุน ท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและ 

เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่าง
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ชดัเจน รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) ตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 4 

ทั้งน้ี วาระท่ี 6.2 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ี 5 และ

วาระท่ี 6.1 ดงัน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้ง

ท่ี 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกันและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกันกับ

วาระท่ีไม่ไดอ้นุมติัอีก และจะถือว่าวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกันและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกันท่ี

ไดร้บัอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ

บุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัท มีอ านาจในการก าหนดและ/หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

และเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญั

แสดงสิทธิตามท่ีเหมาะสม และเท่าท่ีไมข่ดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน การช าระ

ค่าหุน้ (ไมว่า่เป็นตวัเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน) และจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี

จัดสรร รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความใน

เอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/

หรือการด าเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจด

ทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การ

ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้

สามญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการ

ยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกับการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคัญ

แสดงสิทธิ ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดังกล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้าร

ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิประสบ

ผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบ

อ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้  

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ ้นสามัญของบริษัท 
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(JMART-W6) ซ่ึงออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและ 

เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ   

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 381,326 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ JMART-W4 

ตามขอ้ก าหนดสิทธิ เน่ืองจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณท่ี์ตอ้งปรบัสิทธิ

เน่ืองมาจากบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ

บุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัท มีอ านาจในการก าหนดและ/หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ตามท่ีเหมาะสม และเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน การช าระค่าหุน้ 

(ไมว่า่เป็นตวัเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน) และจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรร 

รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร 

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือการ

ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนาม

ในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค า

ขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพ่ิมทุน ตลอดจนการน าหุ ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และด าเนินการใด ๆ ตามท่ี

จ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพ่ือให้การจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความ

เหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  
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เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ 

JMART-W4 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตักิารเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และการแตง่ตั้งกรรมการใหม่ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

ในการเพ่ิมจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในครั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนไดเ้ป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา

น าเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสรา้ง

คณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในดา้น ๆ แลว้ เห็นว่า คุณกิติพัฒน์ ชลวุฒิ  

มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบั

บริษัท หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

เป็นผูท่ี้มีความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีจะใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอใหเ้พ่ิมจ านวน

กรรมการ จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยเสนอใหคุ้ณกิติพฒัน์ ชลวุฒิ ไดร้บัพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจ านวน

กรรมการ จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

คุณกิติพฒัน์ ชลวุฒิ เพ่ือรองรบัการขยายตวัของการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลดงักล่าวมี

คุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคับ

บริษัท หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

เป็นผูท่ี้มีความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีจะใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทได ้

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM) ตามวนั และเวลา ท่ีระบุไวข้า้งตน้ และบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม

แทนท่านได ้รายละเอียดแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-EGM) ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 

อน่ึง บริษัทไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 10 กนัยายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) (Record Date)  

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

                               

 

 (นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา) 

 ประธานกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564  

บริษทั เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) 

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

ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 24 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี 

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ัฒนา เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 10240 

โดยในการประชุมวนัน้ีมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งจากสถานท่ีถ่ายทอดสด และเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสร์วมจ านวนทั้งส้ิน 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมด ดงัน้ี 

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 

 ผูบ้ริหารเขา้รว่มประชุม  มีดงัน้ี 

นางสาวลดัดา  วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 

 ผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชุม  มีดงัน้ี 

นายสมชาย ชินรกัษา     ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จ ากดั 

โดยนายสมชาย ชินรักษา  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากัด ท าหน้าท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้

เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท และเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุม

วนัน้ี 

ก่อนเริ่มประชุม  

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการและผูเ้ขา้ร่วมในการประชุม พรอ้ม

ทั้งไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัน้ี บริษัทไดป้ฏิบัติตามค าแนะน า และ

มาตรการของหน่วยงานภาครฐั เพ่ือลดการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้

ปรบัเปล่ียนรูปแบบการประชุมเป็นการเขา้ร่วมประชุมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM โดยมีการแจง้ผ่าน

ช่องทางต่างๆ เพ่ือใหมี้การลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชุมล่วงหน้า 
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ผูด้ าเนินการประชุม ได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้มี

คะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง พรอ้มน้ี ทางบริษัทขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขั้นตอน และวิธีปฏิบติัในการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากการประชุมในครั้งน้ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตัรลงคะแนน

ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนในแต่ละ

วาระภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการลงคะแนน ส าหรบั

วาระแจง้เพ่ือทราบ ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได ้

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หาก

วาระไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปล่ียนการลงคะแนนได ้

4. ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft 

Team กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 

5. เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลับมายงัหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม 

Microsoft Team) เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ 

6. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท่ี้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ท่ี

ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

7. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือ

วา่คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมต่อไปวา่ส าหรบัคะแนนเสียงท่ีจะถือวา่ท่ีประชุมมีมติอนุมติั จะเป็นดงัน้ี 

- ในการนับคะแนนเสียงยกเวน้วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน  

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 6 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

- และวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 จ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติส าหรบัวาระน้ันๆ  

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน  

2. กดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand) 

3. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณา

พิมพ์ค าถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้ับท่ีประชุมแทน

ท่าน 
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4. ในการถามค าถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ขอ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณให้

ผูเ้ขา้รว่มประชุมแจง้ช่ือ-นามสกุล ทุกครั้งเพ่ือประโยชน์ในการจดบนัทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 

5. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีท่ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม สอบถาม

เขา้มาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถื้อหุน้มีค าถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพ์ค าถามเขา้มา

ผ่านช่องทาง Chat เจา้หน้าท่ีจะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลงั 

6. เม่ือสอบถามเสร็จเรียบรอ้ย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพ่ือเป็นการเอามือลง 

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือค าถามท่ีไม่ตรงกับระเบียบวาระน้ันๆ ประธานในท่ีประชุมจะขอใหเ้สนอหรือ

สอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ันๆ หรือวาระท่ี 7 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอ่ืนๆ 

และเพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ คุณสากล สุขวาณิชวิชัย ผูถื้อหุน้จากอาสา

พิทักษ์สิทธ์ิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพ่ือตรวจสอบและร่วมเป็นผูส้ังเกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อ

หุน้ครบั  

ต่อจากน้ันไดเ้รียนเชิญนายพิศณุ  พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิด

การประชุม และด าเนินการประชุมต่อไป  

  นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ ผูท้ าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวสวสัดีและขอบคุณผูถื้อหุน้

ทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของ บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัน้ี 24 

มิถุนายน 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ลงทะเบียนออนไลน์) ขณะน้ีเวลา 14.05 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง 30 ราย นับจ านวนหุน้ได ้  9,194,609 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.90 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

1,024,047,503 หุน้  มีผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม  508 ราย นับจ านวนหุน้ได ้592,823,516 หุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 57.89 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 1,024,047,503 หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม 538 ราย นับจ านวนหุน้ได ้602,018,125 หุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 58.79 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 1,024,047,503 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท

แลว้ จึงขอเปิดการประชุม  

เริ่มการประชุม 

วาระท่ี 1.  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

 ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ี

ประชุม โดยมีส าเนารายงานการประชุม ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  
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 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการ

ลงคะแนน   

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft Team 

กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอใหผู้ด้ าเนิน

รายการไดแ้จง้ผลการลงมติต่อท่ีประชุม 

 เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกลบัมายงัหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 602,018,125 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง - - 

รวม 602,018,125 100.0000 

 

วาระท่ี 2.  พิจารณารบัทราบการจา่ยปันผลระหว่างกาล 

 ประธานฯไดข้อใหน้างสาวลัดดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อท่ี

ประชุม 

 นางสาวลดัดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน รายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
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 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 ไดพิ้จารณาการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรบั

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี งวด 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยจะประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรของ

บริษัทในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจา่ยจ านวน 153,607,125 บาท โดยจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดจาก

ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2564 

  ทั้งน้ี อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักล่าวเป็นอตัราเดิมท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยการจ่ายปันผลครั้งน้ี ท่ีอตัรา 0.15 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 153,607,125 บาท 

โดยก าหนดวนั Record Date เป็นวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 และขึ้ นเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

และก าหนดจา่ยเงินปันผลวนัท่ี 11 มิถุนายน 2564   

 จึงขอใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระท่ี 2 เป็นวาระพิจารณารบัทราบ ถา้ไม่มีค าถามขอด าเนินการต่อวาระ

ท่ี 3 ต่อไป  

 

วาระท่ี 3.  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย 

และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุม 

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,470,720,796 หุน้ 

แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 1,470,720,796 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้

จ านวน 1,024,047,503 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 1,024,047,503 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ดังน้ัน บริษัทมีหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายและครบก าหนดระยะเวลาจดัสรรแลว้จ านวน 362,643,484 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีออกตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 เพ่ือรองรบัการ
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ออกหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จ านวน 271,982,613 หุน้ และเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลใน

วงจ ากดั แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน  90,660,871 หุน้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหท่ี้

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย

ดังกล่าวก่อนการเพ่ิมทุนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เ พ่ิมเ ติม) ดั ง น้ัน บริ ษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจ านวน 1,470,720,796 บาท เ ป็น 

1,108,077,312 บาท โดยการตัดหุน้สามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่ายและครบก าหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว จ า นวน 

362,643,484 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ือง ทุน

จดทะเบียนใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 

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

 แบ่งออกเป็น 1,108,077,312  หุน้   (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,108,077,312  หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (- หุน้)” 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามแลว้ ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี

จะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการ

ลงคะแนน   
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 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft Team 

กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอใหผู้ด้ าเนิน

รายการไดแ้จง้ผลการลงมติต่อท่ีประชุม 

 เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกลบัมายงัหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,470,720,796 

บาท เป็น 1,108,077,312 บาท โดยการตัดหุน้สามัญท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย และครบก าหนดระยะเวลาจดัสรรแลว้

จ านวน 362,643,484 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีออกตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 

1/2563 เพ่ือรองรบัการออกหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จ านวน 271,982,613 หุน้ และ

เพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน  90,660,871 หุน้ และอนุมติั

การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นตาม

รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 595,245,025 98.8749 

ไม่เห็นดว้ย 6,773,100 1.1251 

งดออกเสียง - - 

รวม 602,018,125 100.0000 

 

วาระท่ี 4.  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของ

บริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุม 

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือรองรบัการการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (JMART-W5) ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 ไดพิ้จารณาเห็นควรอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 

51,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,159,077,312 บาท โดย

การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน

ปรากฎรายละเอียดตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหท่ี้

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 51,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,159,077,312 บาท โดยการออกหุน้สามัญ
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เพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 

4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,159,077,312 บาท  (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,159,077,312  หุน้   (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  1,159,077,312  หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (- หุน้)” 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามแลว้ ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี

จะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการ

ลงคะแนน   

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft Team 

กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอใหผู้ด้ าเนิน

รายการไดแ้จง้ผลการลงมติต่อท่ีประชุม 
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 เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกลบัมายงัหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 51,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,159,077,312 บาท โดยการออกหุน้สามัญ

เพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 

4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 595,245,025 98.8749 

ไม่เห็นดว้ย 6,773,100 1.1251 

งดออกเสียง - - 

รวม 602,018,125 100.0000 

 

วาระท่ี 5.  พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 

(JMART-W5) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุม 

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากบริษัทมีความตอ้งการใชเ้งินเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส าหรบัธุรกิจของบริษัท ในปี 2567 ซ่ึงบริษัทจะมีเงินกูย้ืมครบก าหนดจ านวนประมาณ 3,500 ลา้นบาท ดังน้ัน ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 จึงเห็นควรออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของ

บริษัท ครั้งท่ี 5 (“JMART-W5”) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน(Right Issue) เพ่ือรองรบัความตอ้งการใช้

เงินท่ีเกิดขึ้ นในอนาคตและเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษัท การออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหากมีผูม้าใชแ้ปลง

สภาพครบถว้นจะช่วยใหบ้ริษัทอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) อยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงมีอตัราส่วนทาง

การเงินท่ีแข็งแกร่งและมีความพรอ้มส าหรบัการเติบโตในอนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 4/2564 จึงมีมติ

อนุมัติใหบ้ริษัทออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท จ านวนไม่เกิน 51,000,000 หน่วย 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใชสิ้ทธิจะเท่ากบั 70 บาทต่อหุน้ 

อายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 4 ปี  

 ทั้งน้ี อัตราส่วนการจดัสรรยงัไม่แน่นอนขึ้ นอยูก่ับผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้

สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 3 (“JMART-W3”) และใบส าคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (“JMART-

W4”)  ซ่ึงมีก าหนดการใช้สิทธิในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 

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 ใช้

สิทธิแปลงสภาพ JMART-W3 และ JMART-W4 ทั้งจ านวนในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิขา้งตน้)  
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 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาก าหนดอตัราส่วนการจดัสรรสุดทา้ย ภายหลงัจากทราบผลการ

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

 นอกจากน้ีไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิไดร้บัจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (Record Date) อยา่งไรก็ดี การก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ

หุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัทดังกล่าว ยงัไม่มีความแน่นอนจนกวา่จะไดร้บั

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ทั้งน้ี  มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการก าหนด

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ีซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง วนัท่ีออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัก าหนด การใชสิ้ทธิครั้งแรกและวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญ รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป การแกไ้ขถ้อยค า หรือ

ขอ้ความในเอกสารรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ 

เพ่ือใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามแลว้ ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี

จะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
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 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการ

ลงคะแนน   

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft Team 

กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอใหผู้ด้ าเนิน

รายการไดแ้จง้ผลการลงมติต่อท่ีประชุม 

 เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกลบัมายงัหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติอนุมัติใหบ้ริษัทออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (“JMART-W5”) จ านวนไม่เกิน 51,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม

สัดส่วนการถือหุน้ จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใชสิ้ทธิจะเท่ากับ 70 บาทต่อหุน้ อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 4 ปี 

เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 595,245,025 98.8749 

ไม่เห็นดว้ย 6,773,100 1.1251 

งดออกเสียง - - 

รวม 602,018,125 100.0000 

 

วาระท่ี 6.    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการเป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการออก

และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัทในวาระขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

4/2564 ไดพิ้จารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) จ านวน 51,000,000 

หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท จึงเห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 

พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือเน่ืองจาก

ไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ บริษัทจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาต่อไป  
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 ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการ ก าหนด

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงวนัท่ีออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรกและวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญ รวมทั้งเ ง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป การแกไ้ขถอ้ยค า หรือ

ขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ 

เพ่ือใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผู ้ด าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผู้ถือหุน้ท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์

ขอ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยในวาระน้ีจะตอ้งผ่านการ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการ

ลงคะแนน   

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 
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 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft Team 

กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอใหผู้ด้ าเนิน

รายการไดแ้จง้ผลการลงมติต่อท่ีประชุม 

 เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกลบัมายงัหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่า

หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 

(JMART-W5) และการมอบอ านาจในการก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ

ในครั้งน้ี เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 595,245,025 98.8749 

ไม่เห็นดว้ย 6,773,100 1.1251 

งดออกเสียง - - 

รวม 602,018,125 100.0000 

 

วาระท่ี 7.   พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

 ประธานฯ  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรบัการประชุมครั้งน้ีไม่มีวาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ และไดส้อบถาม

ท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนหรือสอบถามเพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 ผู ้ด าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผู้ถือหุน้ท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์

ขอ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดังน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 พิธีกรไดอ้่านค าถามของ นายสากล สุขวาณิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงได้

สอบถามค าถามผ่านระบบการส่งค าถามล่วงหน้าท่ีบริษัทไดเ้ปิดใหเ้สนอค าถามไว ้วา่บริษัทมีแผนรบัมือการออกกฎ

เกณทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกคริปโตเคอรเ์รนซี หรือ Digital Token อยา่งไรบา้ง 
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 นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติม เร่ืองของคริปโตเคอรเ์รนซี หรือ 

Digital Token วา่ในประเด็นท่ีทาง กลต. ไดอ้อกกฎเกณฑม์าก ากบัควบคุม 4 ประเภทดว้ยกนัน้ัน บริษัทมีความมัน่ใจ

ว่าส่ิงท่ีบริษัทด าเนินการอยู่น้ันไม่ได้ขัดต่อกฎเกณฑ์ของ กลต. เพราะบริษัทได้มีการปรึกษาหน่วยงานทางการท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ัน ประกาศท่ีทาง กลต. ออกมามีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 11 มิ.ย. 64 น้ันไม่ไดมี้ผลกระทบต่อ

แผนการด าเนินงานบริษัท 

 นายสากล สุขวาณิชวิชยั อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย บริษัทได้มีการออกคลิปโตToken 

แลว้มีการบนัทึกทางบญัชีอยา่งไรบา้ง 

 นางสาวลดัดา วรุณธารากุล ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงวา่ บริษัทไดมี้การออกคริป

โตเคอรเ์รนซี โดยการเสนอขายโทเคนดิจิทลั “JFin” coin บริษัทมีการบนัทึกบญัชี “ภาระจากการออกและเสนอขายโท

เคนดิจิทลั” ซ่ึงจะอยูใ่นหมวดหน้ีสิน ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 พิธีกร ไดส้อบถามวา่ มีค าถามเพ่ิมเติมจากออน์ไลน์อีกหรือไม่ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณาอีก ประธานฯ ขอใหคุ้ณอดิศกัด์ิ สุขุมวทิยา ประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมในครั้งน้ี 

 นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่าผลการด าเนินงานของบริษัทในปีน้ีจะเติบโต

มากกวา่ 50% ในช่วงสถานการณ์โควิด เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การด าเนินธุรกิจในรูปแบบของการ Synergy ร่วมกนั

ภายในกลุ่มบริษัท  

 ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาเขา้รว่มประชุมในวนัน้ี และขอใหทุ้กท่านมี

สุขภาพท่ีแข็งแรง หา่งไกลจากไวรสัโควิด 19 ส าหรบัวนัน้ี ขอปิดประชุมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้   ครั้งท่ี 1/2564 

ในวนัน้ี และพบกนัใหม่ในการประชุมครั้งหน้า  

 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

      ลงช่ือ     ประธานท่ีประชุม 

            (นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา) 

 

 

 

      ลงช่ือ     ผูบ้นัทึกการประชุม 

       (นางสาวลดัดา วรุณธารากุล) 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษทั เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที่  26 สิงหาคม 2564 

ขา้พเจา้บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวนัท่ี 26 

สิงหาคม 2564 เกี่ยวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1.  การลดทุน/การเพิ่มทุน 

 1.1  การลดทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมติัใหเ้สนอต่อใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 เพื่อพิจารณา

อ นุ มั ติ ก า ร ลด ทุนจดท ะ เ บี ยน ขอ งบ ริ ษั ท จ า น ว น  16,369 บ า ท  จ า ก ทุ นจดท ะ เ บี ยน เ ดิ ม 

จ านวน 1,159,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,159,060,943 บาท โดยการตดัหุน้

สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 16,369 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เน่ืองจากเป็นหุน้

ท่ี เ ห ลื อ จ า ก ก า ร จั ด ส ร ร ไ ว้ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ข อ ง ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ซ้ื อ 

หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) 

 1.2 การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ

เพิ่มทุนจดทะเบ ียนของบริษ ัทจ านวน 384,803,597 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

1,159,060,943 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,543,864,540  บาท โดยออกหุน้สามญั

จ านวนเพิ่มทุนใหม่ 384,803,597 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม 384,803,597 บาท โดยเป็น

การเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี  

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 

มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนด

วตัถุประสงคใ์นการใช้

เงินทุน 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

384,803,597 1.00 384,803,597 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

- - - 
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2. การจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทุน 

จดัสรรใหแ้ก่ จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 

อตัราสว่น 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา  

จองซ้ือ และ

ชาํระเงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

1. บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) ซ่ึง

ไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยง

กบับริษัท โดยก าหนด

ราคาเสนอขายไวอ้ยา่ง

ชดัเจน  

342,361,387 - 30.3370 จะพิจารณา

ก าหนด

รายละเอียดใน

ภายหลงั 

โปรด

พิจารณา

หมายเหตุ 

ขอ้ (1) 

2. เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ 

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษัท ท่ีจดัสรรใหแ้ก่

ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและได ้

รบัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนท่ีออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) 

(JMART-W6) 

42,060,884 ใบส าคญั 

แสดงสิทธิ 

(JMART-W6) 

1 หน่วย : หุน้

สามญัเพิ่มทุน 

ไม่คิดมลูค่า

การเสนอขาย 

จะพิจารณา

ก าหนด

รายละเอียดใน

ภายหลงั 

 

โปรด

พิจารณา

หมายเหตุ 

ขอ้ (2) 

3. เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ภายใตโ้ครงการ JMART-

W3 และ JMART-W4 ท่ีมี

การปรบัสิทธิ ตามขอ้ 

ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและ

หน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญั

แสดงสิทธิและผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สามญัของบริษัท 

เจ มารท์ จ ากดั 

(มหาชน) ครั้งท่ี 3 และ

ครั้งท่ี 4 ตามล าดบั  

("ขอ้ก าหนดสิทธิ") 

381,326  ไม่มี 

(เพื่อรองรบั

การใชสิ้ทธิของ

ใบส าคญั 

แสดงสิทธิเดิม

ท่ีไดม้ีการ 

ปรบัสิทธิ) 

ไม่มี 

(เพื่อรองรบั

การใชสิ้ทธิ

ของใบส าคญั 

แสดงสิทธิเดิม

ท่ีไดม้ีการ 

ปรบัสิทธิ) 

ไม่มี 

(เพื่อรองรบั

การใชสิ้ทธิของ

ใบส าคญั 

แสดงสิทธิเดิม

ท่ีไดม้ีการ 

ปรบัสิทธิ) 

โปรด

พิจารณา

หมายเหตุ 

ขอ้ (3) 
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หมายเหตุ: 

(1) อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท 

จ านวน 342,361,387 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) ท่ีราคาเสนอขายหุน้ละ 30.3370  บาท คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,386,217,397.42 บาท 

ใหแ้ก่บุคคลต่อไปน้ี 

(1.1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 206,241,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 

30.3370 บาท ใหแ้ก่ บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่า 6,256,757,486.60 บาท และ 

(1.2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 136,119,587 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 

30.3370 บาท ใหแ้ก่ บริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่า 4,129,459,910.82 บาท 

ผูท่ี้จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอ

ขายไวอ้ย่างชดัเจนในครั้งน้ี เป็นผูล้งทุนท่ีมีศกัยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทไดจ้ริงและไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยง

กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 

ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันท่ี 19 

พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

โดยในการน้ี คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมติัใหบ้ริษัทเขา้ท าสญัญาจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนจ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) 

สญัญาจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนระหว่างบริษัท และบริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และ (2) สญัญาจองซ้ือหุน้สามญั

เพิ่มทุนระหว่างบริษัท และบริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงสญัญาทั้ง 2 ฉบบัเป็นสญัญาแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

โดยบริษัทจะมีการท าธุรกรรมดงักล่าวก็ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดตามท่ีระบุในสญัญาท่ีเกี่ยวขอ้งแต่ละฉบบั

ขา้งตน้ส าเร็จครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยขอ้ตกลงเกี่ยวกบัเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ี

ส าคญัภายใตส้ญัญาจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวโดยสรุปมีดงัน้ี 

(ก) ท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ  

เพิ่มทุนของบริษัทและการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ใหแ้ก่ บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และ

บริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) 

(ข) บริษัทได้ยื่นค าขออนุญาตการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนและการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

JMART-W6 และเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 

72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

(ค) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) อนุมติัธุรกรรม

การเขา้ลงทุนในบริษัท 

(ง) ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ หรือเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้ นซ่ึงก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนัยส าคญัต่อทรพัยสิ์น หน้ีสิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิน

ของกลุ่มบริษัทนับแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 
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(จ) บริษัท บริษัท วีจี ไอ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ยู  ซิ ต้ี  จ ากัด (มหา ชน) ได้รับการอนุญาต  

ความยินยอม และการยกเวน้ใดๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการลงนาม การเขา้ท าธุรกรรม และการปฏิบติัหน้าท่ี

ของตนตามสญัญาจองซ้ือหุน้ของบริษัท รวมถึงการมีผลผูกพนัและบงัคบัตามกฎหมายของสญัญาดงักล่าว 

(ฉ) เง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใตส้ญัญาจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนระหว่างบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) กบั

บริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงมีเง่ือนไขในลักษณะเดียวกับเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ (ก)-(จ) ขา้งต้น 

โดยรวมถึงการไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ซิงเกอร ์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อออก

และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W3 ใหแ้ก่ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั 

(มหาชน)) ส าเร็จครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ทั้ ง น้ี ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจ ากัดในครั้ ง น้ี  ไม่ เข ้าข่ายเป็นการ  

เสนอขายหุ ้น ท่ีออกใหม่ในราคาต า่กว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ ้นบริษัทใน 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ

มีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัใหบ้ริษัทสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะครอบคลุมปริมาณการซ้ือขายและราคาซื้ อขายซ่ึงสะทอ้นราคาตลาดของ

หุน้ของบริษัท (ระหว่างวันท่ี 4 - 25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงเท่ากับ 33.7077 บาทต่อหุน้) โดยราคาเสนอขายหุน้

สามญัเพิ่มทุนหุน้ละ 30.3370 บาท คิดเป็นส่วนลดประมาณ รอ้ยละ 9.9 จากราคาดงักล่าว 

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครั้งน้ีเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออก

ใหม่ในราคาต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสัง่รบัหุน้ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียน บริษัทมีหน้าท่ีหา้มไม่ใหบุ้คคลท่ีไดร้บัหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวน าหุน้ท่ีไดร้บั

จากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดย

ภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าว

สามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค า

ขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2558 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

รายละเอียดส าคญัเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัปรากฏตาม

สารสนเทศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทของผูล้งทุนแต่ละรายภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement จะตอ้งไม่เป็นผลใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งมีหน้าท่ีท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์(Tender 

Offer) ตามท่ีก าหนดในประเทศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการใน

การเขา้ถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึง

กฎเกณฑแ์ละประกาศท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือมีลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของบุคคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยตามท่ีระบุ

ไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัท ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหบุ้คคลผูไ้ม่มีสัญชาติไทยถือหุน้อยู่ในบริษัท ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของ

จ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษัท 
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(2) อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 เพื่อพิจารณามีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (JMART-W6) จ านวน 42,060,884 หน่วยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) โดยไม่คิดมลูค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) ซ่ึงคิดเป็นหุน้สามญัท่ีจดัสรรไว้

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ จ านวน 42,060,884 หุน้ 

โดยจะจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุน 2 ราย 

ซ่ึงไดแ้ก่ บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 25,337,882 หน่วย และ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) จ านวน 

16,723,002 หน่วย โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ เท่ากบั 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ต่อ 1 หุน้สามญั โดย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 จะมีวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี 9 เดือน นับแต่วนัท่ีออก 

และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 30.3370 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ตามส่ิง

ท่ีส่งมาดว้ย 6   

ทั้ ง น้ี  บ ริ ษั ทจะไม่ น าใบส าคัญแสดงสิ ทธิ  JMART-W6 เข ้าจดทะเบี ยนเป็ นหลั กทรัพย์จดทะเบี ยนใน 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรพัยท่ี์

ออกใหม่ในราคาต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้

สามญัของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอ

วาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัใหบ้ริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ดังกล่าว โดยหากราคา

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะ

สัง่รบัหุน้ในส่วนเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

บริษัทจะหา้มมิใหบุ้คคลท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ดงักล่าวน าหุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 

เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้ม

ขาย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ

วิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลง

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

(3) อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครั้งท่ี 2/2564 เพื่อพิจารณามีมติอนุมัติการจัดสรรหุ ้นสามัญ 

เพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 381,326 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ JMART-W4 ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อก

ใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 

4 ตามล าดบั ("ขอ้ก าหนดสิทธิ") เน่ืองจากบริษัทไดป้รบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณท่ี์ตอ้งปรบัสิทธิเน่ืองจากบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ JMART-W4 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ บริษัทจะตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัท โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือท้ิง ทั้งน้ี บริษัทจะตอ้งขออนุมติัในเร่ืองดงักล่าวจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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2.2 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

- ไม่มี –  

3. กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ในวนัจนัทรท่ี์ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบ

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์E-EGM และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้ง

ท่ี 2/2564 (Record Date) ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 

4. การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุนตอ่หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถา้มี) 

4.1 บริษัทตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทโดย

เสนอขายแบบเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเพื่อออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้ับจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีออกและ

เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) (JMART-W6) 

4.2 บริษัทตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขาย

แบบเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สามญัของบริษัทซ่ึงออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและ

เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) (JMART-W6) 

4.3 บริษัทตอ้งยืน่ค าขอจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ รวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.4 บริษั ทต้องขออ นุญาตต่ อส า นั กงานคณะกรรมการก ากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อ (1) ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) และ (2) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทและหุน้รองรับ

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) 

4.5 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ อให้น าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและหุ ้นสามัญ 

เพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุน

ท่ีจองซ้ือและรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(JMART-W6) เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิดงักล่าว 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทุน และการใชเ้งินทุนในสว่นที่เพิ่ม 

บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกหุน้สามัญเพิ่มทุนพรอ้มกับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

(JMART-W6) เพื่อใช้ในการลงทุน โดยการเพิ่มทุนให้บริษัทย่อยของบริษัทตามสิทธิ ได้แก่ บริษัท เจ เอ็ม ที  

เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) (“JMT”) และ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“SINGER”) และใช้
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เป็นเงินทุนส าหรบัการช าระคืนเงินกูย้มืบางส่วนใหแ้ก่สถาบนัการเงินและช าระคืนหน้ีหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดส าคญัของ

การใชเ้งินเพิ่มทุน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5   

ทั้งน้ี เมื่อบริษัทไดร้บัเงินจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนแลว้ บริษัทจะด าเนินการตามแผนการใชเ้งินของบริษัทดงัน้ี 

วตัถปุระสงค ์ จาํนวนเงินโดยประมาณ 

(ลา้นบาท) 

กาํหนดระยะเวลา

การนาํเงินไปใช ้

เงินรบัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

(1) เพิ่มทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามสิทธิ 

      - ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ JMT 

      - ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ SINGER 

 

5,384.27 

1,232.09 

 

ภายในปี 2564 

ภายในปี 2564 

(2) ช าระคืนเงินกูย้ืมแก่สถาบนัการเงินและหุน้กู ้ 3,769.86 ภายในปี 2567 

รวมการใชเ้งินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน 10,386.22  

เงินรบัจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิจากบุคคลในวงจาํกดั (JMART-W6)   

(1) ช าระคืนหน้ีหุน้กู ้ 1,276.00 ภายในปี 2567 

รวมการใชเ้งินจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ JMART-W6 1,276.00  

รวม 11,662.22  

6. ประโยชนท์ี่ไดบ้ริษทัจะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

6.1 บริษัทสามารถระดมเงินทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้นและลดภาระการลงทุนของผูถื้อหุน้เดิมในการเพิ่มทุน 

6.2 การท่ีบริษัทไดร้ับการตอบรับจากนักลงทุนท่ีมีศักยภาพ จะเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้เดิมถึง

ความส าเร็จในการเพิ่มทุน ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทสามารถเพิ่มทุนไดต้ามเป้าหมาย และเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการ

แขง่ขนัและการพฒันาธุรกิจของบริษัทใหส้ามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

6.3 เมื่อเปรียบเทียบกบัการเพิ่มทุนดว้ยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยต่์อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ซ่ึงใช้

ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนขา้งนาน และตอ้งไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยท่ีบริษัทไม่

สามารถควบคุมระยะเวลาไดแ้น่นอน คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาว่าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่บุคคลท่ีมีศกัยภาพทางดา้นเงินทุน มีฐานะทางการเงิน

มัน่คง และมีความพรอ้มในการช าระเงินเพิ่มทุน รวมถึงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท(JMART-W6) เป็นแนวทางการระดมทุนท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนในครั้งน้ี ซ่ึงจะท าใหบ้ริษัทไดร้ับเงินทุนตามจ านวนท่ีตอ้งการในระยะเวลาอนัสั้น 

และสามารถลดความเส่ียงในการระดมทุนท่ีอาจเกิดขึ้ นจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวนในปัจจุบนั 

6.4 การเพิ่มทุนในครั้งน้ี จะช่วยใหบ้ริษัทสามารถลงทุนในการเพิ่มทุนใหบ้ริษัทย่อยของบริษัท ตามสิทธิ และเป็น

การเสริมสรา้งความแข็งแกร่งและความมัน่คงใหแ้ก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทสามารถช าระคืนหน้ี

บางส่วนใหแ้ก่สถาบันการเงินไดต้ามแผนท่ีวางไว ้ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของบริษัทมีโอกาสเติบโตต่อไปใน

อนาคต 
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7. ประโยชนท์ี่ไดผู้ถื้อหุน้จะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50.0 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและ

ส ารองกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั โดยมติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมติัใหจ้่ายเงิน

ปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล  ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

รบัทราบในการประชุมคราวต่อไป  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลขึ้ นอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัท

และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม และขอ้พิจารณา

อื่นๆ ท่ีคณะกรรมบริษัทเห็นสมควร 

7.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลจากด าเนินงานของบริษัท 

ผูท่ี้ไดร้ับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) ในครั้งน้ีจะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการ

ด าเนินของบริษัท เมื่อไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทและไดร้บัจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแลว้ 

และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมตัิการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้เดิมจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน (PP) พรอ้มดว้ยการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัโดยสรุปดงัน้ี มีดงัน้ี 

 (ก) กรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญั

เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) ไดค้รบทั้ง

จ านวน  

(ข) กรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) ไดค้รบทั้งจ านวนและผู ้

ลงทุนใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  

JMART-W6 ครบทั้งจ านวน 

ผลกระทบต่อราคาตลาดหุน้

ของบริษัท (Price Dilution) 

ลดลงรอ้ยละ 2.49 ลดลงรอ้ยละ 2.71 

ผลกระทบต่อก าไรต่อผูถื้อหุน้ 

(EPS Dilution) 

ลดลงรอ้ยละ 24.90   ลดลงรอ้ยละ 27.13 

 

ผลกระทบต่อสิทธิการออก

เสียงของผู ้ถือหุ ้นของบริษัท 

(Control Dilution) 

ลดลงรอ้ยละ 24.90 ลดลงรอ้ยละ 27.13 

 

โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 
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(ก) ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในกรณี

ท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน ก่อนมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

JMART-W6 จะมีผลกระทบต่อราคาของหุน้ ซ่ึงจะลดลงประมาณรอ้ยละ 2.49  โดยมีรายละเอียดการค านวณ

ดงัน้ี 

 

 

 

= รอ้ยละ 2.49 

 

โดยราคาตลาดหลงัการเสนอขายค านวณจาก 
 

 

 

= 

3   

   2.8684 บาทต่อหุน้ 

 

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากบัราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน

วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 (ระหวา่งวนัท่ี 4 – 25 สิงหาคม 

2564) ซ่ึงเท่ากบั 33.7077 บาทต่อหุน้ (ขอ้มูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

 

(ข) ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ในกรณี

ท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

JMART-W6 ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ซ่ึงจะลดลงประมาณร้อยละ 2.71 โดยมี

รายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

= 33.7077 – 32.7933 

33.7077 

 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

 

= 

 

 

33.7077 – 32.8684 

33.7077 

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน 

PP-Fixed Price x จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price) 

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price 
 

 

= 

 

 

 

(33.7077 x 1,032,583,940) + (30.3370 x 342,361,387 ) 

1,032,583,940 + 342,361,387  

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

 

http://www.set.or.th/
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โดยราคาตลาดหลงัการเสนอขายค านวณจาก 

 

= 32.7933 บาทต่อหุน้ 

 

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากบัราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน

วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 (ระหวา่งวนัท่ี 4– 25 สิงหาคม 

2564) ซ่ึงเท่ากบั 33.7077 บาทต่อหุน้ (ขอ้มูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบ่งกาํไรตอ่หุน้ (Earnings Per Share Dilution) 

(ก)  ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใน

กรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน ก่อนมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ JMART-W6 จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ (EPS) ซ่ึงจะลดลงประมาณรอ้ยละ 24.90  

โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงัน้ี 

 

= EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย 

EPS ก่อนการเสนอขาย 

 

= 1.06 – 0.79 

1.06 

  

= รอ้ยละ 24.90 

ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายค านวณไดจ้าก 

= ก าไรสุทธิ 

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

= รอ้ยละ 2.71 

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม

ทุน PP-Fixed  Price x จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price) + (ราคาใช้

สิทธิแปลงสภาพ JMART-W6 x จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ JMART-W6) 

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price +                                              

จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ JMART-W6 

  

= (33.7077 x 1,032,583,940)+(30.3370 x 342,361,387)+ (30.3370 x 

42,060,884) 

1,032,583,940 + 342,361,387 + 42,060,884 

http://www.set.or.th/
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= 1,098,107,000 

1,032,583,940 

  

= 1.06 บาทต่อหุน้ 

 

ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้หลงัการเสนอขายค านวณจาก 

     

= ก าไรสุทธิ 

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price 

 

= 1,098,107,000 

1,032,583,940 + 342,361,387 

 

= 0.79 บาทต่อหุน้ 

 

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายและหลงัการเสนอขาย ค านวณโดยใชก้ าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัท

ใหญ่ส าหรบัระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวนัท่ี 30  มิถุนายน  2564 อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบและสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

(ข)  ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ใน

กรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ ซ่ึงจะลดลงประมาณร้อยละ 

27.13 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

 

= ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้หลงัการเสนอขาย 

ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขาย 

 

=  1.06 – 0.77 

1.06 

 

= รอ้ยละ 27.13 

ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

= ก าไรสุทธิ 

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 
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=    1,098,107,000 

1,032,583,940  

  

=  1.06 บาทต่อหุน้ 

 

ส่วนแบ่งก าไรหลงัการเสนอขายค านวณจาก 

= ก าไรสุทธิ 

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price + จ านวน

หุน้รองรบัการแปลงสภาพ JMART-W6 

 

= 1,098,107,000 

1,032,583,940 + 342,361,387 + 42,060,884 

 

= 0.77 บาทต่อหุน้ 

 

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย ค านวณโดยใชก้ าไรสุทธิส่วนท่ีเป็น

ของบริษัทใหญ่ส าหรบัระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวนัท่ี 30  มิถุนายน  2564 อา้งอิงจากงบการเงินรวมของ

บริษัท ท่ีผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

(ก)   ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ใน

กรณีท่ีเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน ก่อนการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิ JMART-W6 จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัท ซ่ึงจะลดลงประมาณ

รอ้ยละ 24.90 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

 

= จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price  

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายแบบ PP-Fixed Price 

 

= 342,361,387 

1,032,583,940 + 342,361,387 

  

= รอ้ยละ 24.90 

(ข)   ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใน

กรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญั
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แสดงสิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัท ซ่ึงจะ

ลดลงประมาณรอ้ยละ 27.13   โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

 

= จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price + จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ 

JMART-W6  

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายแบบ PP-Fixed Price + 

จ านวนหุน้ท่ีรองรบัการแปลงสภาพ JMART-W6 

 

= 342,361,387 + 42,060,884 

1,032,583,940 + 342,361,387 + 42,060,884 

 

= รอ้ยละ 27.13 

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2564 26 สิงหาคม 2564 

2. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 (Record Date) 

10 กนัยายน 2564 

3. ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 1 พฤศจิกายน 2564 

4. จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทุนและเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ี ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติการลดทุนและเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 

5. ขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขาย

(1) หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) และ(2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement)  

คาดว่าภายใน 2 สัปดาห ์นับแต่วนัท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกและ

เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

และใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) 

6. เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั หลังจากท่ีส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาต

ตามขอ้ 5. โดยคาดว่าภายใน 3 เดือน

นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
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ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

ต่ อ บุ ค ค ล ใ น ว ง จ า กั ด  (Private 

Placement) 

7. ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

(JMART-W6) 

 เช่นเดียวกบัขอ้ 6 

8. จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุด

ระยะเวลาจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) และภายใน 14 วนันับแต่

วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ื อหุ ้ น ส ามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบ ริ ษั ท 

(JMART-W6) ในแต่ละครั้ง 

9. ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อน าหุน้สามัญ

เพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) เข ้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ภายใน 30 วนัหลงัจากการเสนอขายหุน้

สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด

แลว้เสร็จ 

10. ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อน าหุน้สามัญ

เพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทท่ีเสนอขายใหแ้ก่

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) (JMART-W6) 

เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าว 

ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการ 

ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท 

 

 

บริษัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (ลดัดา วรุณธารากุล) 

 เลขานุการบริษัท 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 

 

สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  

(Private Placement) ของบริษทั เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งท่ี 8/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 

2564 ไดม้ีมติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จ านวน 384,803,597 หุ ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,159,060,943 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 

1,543,864,540 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 384,803,597 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อ 

1) เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน 2) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (JMART-W6) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญั

เพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน และ 3) 

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ JMART-W4 ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและ

หน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3 และ

ครั้งท่ี 4 ตามล าดบั ("ขอ้กาํหนดสิทธิ") และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ทั้งน้ี การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (JMART-W6) ใหแ้ก่

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุน้  

1.1 วิธีการเสนอขายและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนของบริษัทและใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของ

บริษทั (JMART-W6) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ดงัน้ี 

บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 342,361,387 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเสนอ

ขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 30.3370 บาท 

คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,386,217,397.42  บาท อนัเป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัท มีมติก าหนดราคาชัดเจน พรอ้มดว้ยการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บริษัทท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคล

ในวงจ ากดั (Private Placement) (JMART-W6) จ านวน 42,060,884 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอ

ขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) ในราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 30.3370 บาท โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

(ก)   จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 206,241,800 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และจดัสรร

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) จ านวน 25,337,882 

หน่วย ใหแ้ก่ บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (“VGI”) และ 
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(ข)   จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 136,119,587 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และจดัสรร

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) จ านวน 16,723,002 

หน่วยใหแ้ก่ บริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) (“U”) 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า บุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูล้งทุนท่ีมีศกัยภาพและสามารถลงทุน

ในบริษัทไดจ้ริง และสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได ้รายละเอียดปรากฏในขอ้ 4 ของเอกสารน้ี  

ผูท่ี้จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหแ้ก่บุคคล

ในวงจ ากดัในครั้งน้ี (Private Placement) ไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 

(รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 

พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

โดยในการน้ี คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมติัใหบ้ริษัทเขา้ท าสญัญาจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนจ านวน 2 ฉบับ 

ไดแ้ก่ (1) สัญญาจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนระหว่างบริษัท และบริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และ (2) 

สญัญาจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนระหว่างบริษัท และบริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงสญัญาทั้ง 2 ฉบบัเป็น

สญัญาแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน โดยบริษัทจะมีการท าธุรกรรมดงักล่าวก็ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมด

ตามท่ีระบุในสญัญาท่ีเกี่ยวขอ้งแต่ละฉบบัขา้งตน้ส าเร็จครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายท่ี

เกี่ยวขอ้ง โดยขอ้ตกลงเกี่ยวกบัเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัภายใตส้ญัญาจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวโดยสรุป

มีดงัน้ี 

(ก) ท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญั

เพิ่มทุนของบริษัทและการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ให้แก่ บริษัท วีจีไอ จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) 

(ข) บริษัทไดย้ื่นค าขออนุญาตการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและการออกใบส าคญัแสดง

สิทธิ JMART-W6 และเอกสารประกอบต่างๆ ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจ ากดั  

(ค) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) อนุมติั

ธุรกรรมการเขา้ลงทุนในบริษัท 

(ง) ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ หรือเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้ นซ่ึงก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อทรัพยสิ์น หน้ีสิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และ

สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทนับแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 

(จ) บริษัท บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัการอนุญาต ความ

ยินยอม และการยกเวน้ใด ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการลงนาม การเขา้ท าธุรกรรม และการปฏิบัติ

หน้าท่ีของตนตามสญัญาจองซ้ือหุน้ของบริษัท รวมถึงการมีผลผูกพนัและบงัคบัตามกฎหมายของ

สญัญาดงักล่าว 
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(ฉ) เง่ือนไขบังคับก่อนภายใตส้ัญญาจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนระหว่างบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด 

(มหาชน) กบับริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงมีเง่ือนไขในลกัษณะเดียวกบัเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ 

(ก)-(จ) ขา้งตน้ โดยรวมถึงการไดร้ับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศ

ไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SINGER-W3 ใหแ้ก่ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน)) ส าเร็จครบถว้น หรือไดร้ับการผ่อนผนัจาก

คู่สญัญาฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครั้งน้ี ไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอ

ขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมี

มติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัใหบ้ริษัท (กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 4 - 25 สิงหาคม 

2564) ซ่ึงเท่ากบั 33.7077 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนหุน้ละ 30.3370 บาท คิด

เป็นส่วนลดประมาณ รอ้ยละ 9.9 จากราคาดงักล่าว 

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครั้งน้ีเขา้ข่ายเป็นการเสนอขาย

หุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสัง่รบัหุน้ในส่วนเพิ่ม

ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทจะหา้มมิใหบุ้คคลท่ีไดร้บัหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดั

ดงักล่าวน าหุน้ท่ีไดร้บัจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท า

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ดังกล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 

25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วน

เพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม)  

ภายหลังจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละรายและผูล้งทุนแต่ละรายไดใ้ช้

สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจ านวน ผูล้งทุนแต่ละรายจะมีสดัส่วนการถือ

หุน้ในบริษัท ดงัน้ี  

(ก)  บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้จ านวน 206,241,800 หุน้ สัดส่วนรอ้ยละ 15.0 ของ

จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัท

จากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจ านวน (ค านวณบนสมมติฐานว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบทั้งจ านวน) 

(ข)   บริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ 136,119,587 หุน้ สดัส่วนรอ้ยละ 9.90 ของจ านวนหุน้ท่ี

ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัทจากการเสนอ

ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

JMART-W6 ครบทั้งจ านวน (ค านวณบนสมมติฐานว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

เพิ่มทุนของบริษัทท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบทั้งจ านวน) 
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สดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลในวงจ ากดั ค านวณภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนครบทั้ง

จ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจ านวน บน

สมมติฐานว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบ

ทั้งจ านวน แสดงไดด้งัตาราง 

รายช่ือผูไ้ดร้บัการจดัสรร 
บริษทั วีจีไอ จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษทั ย ูซิต้ี จ ากดั 

(มหาชน) 

จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจ ากดั (หุน้) 

206,241,800 136,119,587 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรร (หน่วย) 25,337,882 16,723,002 

รวมจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดัและหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุน้) 

231,579,682 152,842,589 

จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด (หุน้) (ใน

กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิปัจจุบัน คือ JMART- W3, 

JMART- W4 และ JMART- W5 ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบทั้ง

จ านวน รวมหุ ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใข้สิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิเดิมท่ีขออนุมติัในครั้งน้ีแลว้)  

1,159,442,269 

จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจ ากดัและหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 (หุน้) 

384,422,271 

รวม 1,543,864,540 

สดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลในวงจ ากดั 15.0% 9.9% 

นอกจากน้ี สดัส่วนการถือหุน้ของของบุคคลในวงจ ากดั กรณีค านวณเฉพาะการออกและจดัสรรหุน้สามญั

เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยไม่รวมการออกและจดัสรรหุน้สามญัอื่นและการแปลงสภาพใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีเหลือทั้งหมด แสดงไดด้งัตาราง 

รายช่ือผูไ้ดร้บัการจดัสรร 
บริษทั วีจีไอ จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษทั ย ูซิต้ี จ ากดั 

(มหาชน) 

จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจ ากดั (หุน้) 

206,241,800 136,119,587 

จ านวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายให้กับบุคคลใน

วงจ ากดั รวม (หุน้) 

342,361,387 

จ านวนหุ ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญั

เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

1,032,583,940 

รวม 1,374,945,327 

สดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลในวงจ ากดั 15.0% 9.9% 
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สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทของผูล้งทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะตอ้งไม่เป็นผลใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งมีหน้าท่ีท าค า

เสนอซ้ือหลักทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 

12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑแ์ละประกาศท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือมีลกัษณะ

ท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุน้ของบุคคลผูไ้ม่มีสัญชาติไทยตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บังคับของบริษัท ซ่ึง

ปัจจุบันอนุญาตใหบุ้คคลผู ้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ ้นท่ี

ออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษัท 

1.2 วิธีการกําหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคค ล 

ในวงจาํกดั (Private Placement)  

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั เท่ากบัราคาหุน้ละ 30.3370 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีมา

จากการเจรจาและตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทกบั (1) บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และ (2) บริษัท ยู ซิต้ี 

จ ากดั (มหาชน) โดยค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้

สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เป็นราคาท่ีไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้บริษัทในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") ยอ้นหลัง 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวันท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัใหบ้ริษัทออกและเสนอขาย

หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (กล่าวคือระหว่างวนัท่ี 4 - 25 สิงหาคม 2564) ซ่ึง

เท่ากบั 33.7077 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนหุน้ละ 30.3370 บาท คิดเป็นส่วนลด

ประมาณ รอ้ยละ 9.9 จากราคาดงักล่าว 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการก าหนดราคาท่ีมีส่วนลดโดยอา้งอิงจากราคาซ้ือขายเฉล่ียใน

ช่วงเวลา 15 วนัท าการดงักล่าวเป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะครอบคลุมปริมาณการซ้ือขายและราคาซ้ือขายซ่ึง

สะทอ้นราคาตลาดของหุน้ของบริษัท 

1.3 ประเภทผูล้งทุนท่ีไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัของบริษทั (JMART-W6) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (JMART-W6) เพื่อ

เสนอขายใหแ้ก่ (1) บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และ (2) บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ี

ส าคญักบัผูล้งทุนและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลดงักล่าวกบับริษัท มีดงัน้ี 

(1) บริษทั วีจไีอ จาํกดั (มหาชน) ("VGI") 

ช่ือบริษทั บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจส่ือโฆษณา ธุรกิจบริการช าระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์ 

ประเทศท่ีจดัตั้ง ไทย 

ท่ีตั้งบริษทั 21 อ า ค า ร ที เ อ ส ที  ท า ว เ ว อ ร์  ชั้ น  9  ถ นนวิ ภ า ว ดี -รั ง สิ ต  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900 

วนัจดทะเบียนบริษทั 5 เมษายน 2538 
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รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดับ

แรก ณ วนัที่ 16 กรกฎาคม 

2564 

1. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน)
/1

 

29.66% 

2. บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน)
 /2

 21.95% 

3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 8.36% 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 4.11% 

5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 3.23% 

6. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 2.16% 

7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 

1.55% 

8. CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED 1.39% 

9. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 1.16% 

10. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 0.92% 
 

รายช่ือคณะผูบ้ริหาร 1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ 

2. นาย กวิน กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร 

3. นาย มารุต อรรถไกวลัวที รองประธานกรรมการ 

4. นาย แล็พ ชน เนลสนั เหลียง กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
 

ลกัษณะความสมัพนัธก์บั

บริษทั 

ไม่มี 

/1 
รายชื่อผูถื้อหุน้ 5 อนัดบัแรกของ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้รอ้ยละ 97.48 

2. ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยท่ีเป็นคนไทย   ถือหุน้รอ้ยละ 2.39 

3. เอเชีย พรีเมี่ยม โฮลด้ิงส ์จ ากดั   ถือหุน้รอ้ยละ 0.03 

4. MISS TSE WING YIN, JESS   ถือหุน้รอ้ยละ 0.01 

5. MR. LO YUN SUM    ถือหุน้รอ้ยละ 0.01 

ท่ีมา: ฐานขอ้มูล BOL (www.corpus.bol.co.th) 

/2
 รายชื่อผูถื้อหุน้ 5 อนัดบัแรกของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 27เมษายน 2564 

1. นาย คีรี กาญจนพาสน์    ถือหุน้รอ้ยละ19.45  

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั   ถือหุน้รอ้ยละ 8.92 

3. UBS AG SINGAPORE BRANCH   ถือหุน้รอ้ยละ 6.31 

4. นาย กวิน กาญจนพาสน์    ถือหุน้รอ้ยละ 4.58 

5. ส านักงานประกนัสงัคม    ถือหุน้รอ้ยละ 3.40 

ท่ีมา: www.set.or.th 

(2) บริษทั ย ูซิตี้  จาํกดั (มหาชน) ("U" หรือ "U City") 

ช่ือบริษทั บริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการใหเ้ช่า บริการ จ าหน่าย และบริหาร

อยา่งครบวงจร 

ประเทศท่ีจดัตั้ง ไทย 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 51 

 

ท่ีตั้งบริษทั เลขท่ี 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900 

วนัจดทะเบียนบริษทั 23 มิถุนายน 2531 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดับ

แรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 

2564 

1. บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน)
/1 

36.22% 

2. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 10.78% 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 3.11% 

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 

1.83% 

5. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 1.77% 

6. นาย สุกลัยา ทองพนัธ ์ 1.63% 

7. นาย ชชัชยั กีรติวรสกุล 1.16% 

8. นาย ไชยยนัต ์ชาครกุล 0.87% 

9. นาย เณศรฐิ์รชั พงษ์นฤสรณ ์ 0.68% 

10. นาย สุภาพ วงษจ์ินดา 0.55% 
 

รายช่ือคณะผูบ้ริหาร 1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ 

2. นาย สุรจิตร กอ้งวฒันา  ประธานกรรมการบริหาร 

3. น.ส.สรญา เสถียรโกเศศ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการ 

4. นาย กวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ 

5. นาย คง ชิ เคือง กรรมการ 
 

ลกัษณะความสมัพนัธก์บั

บริษทั 

ไม่มี 

/1
 รายชื่อผูถื้อหุน้ 5 อนัดบัแรกของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 27เมษายน 2564 

1. นาย คีรี กาญจนพาสน์    ถือหุน้รอ้ยละ19.45  

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั   ถือหุน้รอ้ยละ 8.92 

3. UBS AG SINGAPORE BRANCH   ถือหุน้รอ้ยละ 6.31 

4. นาย กวิน กาญจนพาสน์    ถือหุน้รอ้ยละ 4.58 

5. ส านักงานประกนัสงัคม    ถือหุน้รอ้ยละ 3.40 

ท่ีมา: www.set.or.th 
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โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษทัก่อนและหลงัการเขา้ทาํรายการ 

 

 

อา้งอิงสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2564  
/1

 กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ประกอบดว้ย 

1. นายอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา 16.71% 

2. นายเอกชยั สุขุมวิทยา 11.01% 

3. นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา 10.77% 

4. นางสาวจุฑามาศ สุขมุวิทยา   7.71% 

/2
 สดัส่วนการถือหุน้ของ VGI และ U City ค านวณจากหุน้ภายหลังการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนพรอ้มใบส าคญัแสดงสิทธิแก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) (JMART-W6) ไดแ้ก่ VGI และ U โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ (JMART-W6) ครบทั้งจ านวน บนสมมุติฐานว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ท่ีมีอยู่ ณ 

ปัจจุบนัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบทั้งจ านวน (รายละเอียดตามตารางในขอ้ 1.1) 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุน้เพิ่มทุนแลว้เสร็จ ผูถื้อหุน้รายใหม่ ไดแ้ก่ บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) มีสิทธิท่ีจะเสนอ

ช่ือบุคคล 1 ท่านเพื่อเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยท่ีบริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ไม่มีสิทธิดงักล่าว 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

(JMART-W6) และแผนการใชเ้งิน  

บริษัทมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนพรอ้มกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษัท (JMART-W6) เพื่อน าเงินไปใชล้งทุนโดยการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนตามสิทธิในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ไดแ้ก่ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) (“JMT”) และ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั 

(มหาชน) (“SINGER”) เพื่อรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม และใชเ้ป็นเงินทุนส าหรบัการช าระ

คืนเงินกูย้มืบางส่วนใหแ้ก่สถาบนัการเงินและช าระคืนหน้ีหุน้กู ้โดยบริษัทไม่มีแผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจากเพิ่มทุนในครั้ง

น้ีเพื่อลงทุนในโครงการใด ๆ 

 

ทั้งน้ี เมื่อบริษัทไดร้บัเงินจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแลว้ บริษัทจะด าเนินการตามแผนการใชเ้งินของ

บริษัท ดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุน้รายย่อย

40.41%

กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่/1

34.69%

VGI

15.0%

U

9.9% 

ผูถื้อหุน้รายย่อย

53.8%

กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่/1

46.2%

โครงสรา้งก่อนการทาํรายการ โครงสรา้งหลงัการทาํรายการ/2 
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วตัถปุระสงค ์ จาํนวนเงินโดยประมาณ 

(ลา้นบาท) 

กาํหนดระยะเวลา

การนาํเงินไปใช ้

เงินรบัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

1. ช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ

บริษัทตามสิทธิ 

      - ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ JMT 

      -  ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ SINGER 

 

 

5,384.27 

1,232.09 

 

 

ภายในปี 2564 

ภายในปี 2564 

2. ช าระคืนเงินกูย้ืมแก่สถาบนัการเงิน/ช าระคืนหุน้กู ้ 3,769.86 ภายในปี 2567 

รวมการใชเ้งินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน  10,386.22  

เงินรบัจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากบุคคลในวงจาํกดั (JMART-W6) 

1. ช าระคืนหน้ีหุน้กู ้ 1,276.00 ภายในปี 2567 

รวมการใชเ้งินจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ JMART-W6 1,276.00  

รวม 11,662.22  

หมายเหตุ: JMART-W6 จ านวน 42.06 ลา้นหน่วย อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1หน่วย ต่อ 1 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 30.3370 

บาทต่อหุน้ อายุไม่เกิน 3 ปี 9 เดือน สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของไตรมาส ก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรก

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564  

2.1 การเพิ่มทุนใน JMT จ านวน 5,384.27 ลา้นบาท โดย JMT เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 53.95 ของหุน้ท่ี

ออกและจ านวนแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี JMT มีแผนจะเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) จ านวน 240.96 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 41.50 บาท มูลค่าการเสนอขายรวม 

10,000 ลา้นบาท ดงัน้ันเพื่อรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ใน JMT บริษัทจะตอ้งเพิ่มทุนมูลค่ารวมประมาณ 5,384.27 

ลา้นบาท ทั้งน้ี การเพิ่มทุนดงักล่าวอยูร่ะหว่างเตรียมการน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ JMT เพื่อพิจารณา

อนุมติัในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 โดยหากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ JMT 

มีมติอนุมติัคาดว่า JMT จะสามารถด าเนินการเพิ่มทุนไดภ้ายในปี 2564  

JMT มีวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทุนดงักล่าว เพื่อใชใ้นธุรกิจหลกัของบริษัท ไดแ้ก่การซ้ือหน้ีดอ้ย

คุณภาพมาบริหาร โดยการประมูลซ้ือหน้ีจากสถาบนัการเงินผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ หรือ ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือส่วน

บุคคล บตัรเครดิต และสถาบนัการเงินท่ีปล่อยสินเช่ือส าหรบัท่ีอยู่อาศยั โดยในช่วงปี 2561- 2563 JMT มีอตัรา

การเติบโตของเงินลงทุนจากการซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีรอ้ยละ 11 ต่อปี และมีรายไดจ้ากการธุรกิจบริหารหน้ีดอ้ย

คุณภาพเพิ่มขึ้ นโดยเฉล่ียท่ีรอ้ยละ 32.5 ต่อปี และส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2564 JMT มีรายไดจ้ากการธุรกิจ

บริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพรวม 1,378.70 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 84.8 ของรายไดร้วม และมีอตัราการเติบโตท่ีรอ้ย

ละ 14.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 JMT ลงทุนซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพ

ทั้งหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไม่มีหลักประกันและมีหลักประกนัมูลค่ารวม 3,336 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นอย่างมากหาก

เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการเพิ่มขึ้ นของหน้ีดอ้ยคุณภาพ อนัเป็นผลจากสถานการณ์ของ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึง JMT ยงัคงเล็งเห็นโอกาสในการซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีดีเพิ่มเติม การเพิ่มทุนใน

ครั้งน้ีจะช่วยท าใหโ้ครงสรา้งเงินทุนของ JMT มีความแข็งแกร่งและมีความพรอ้มในการลงทุนซ้ือหน้ีมาบริหาร 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงท่ีมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีของสถาบนัการเงินต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-
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19 ส้ินสุดลง และคาดว่าจะมีสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) เขา้สู่ในระบบเศรษฐกิจอีกเป็นจ านวนมาก ดงัน้ัน 

JMT จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรบัการเขา้ซ้ือหน้ีเพื่อน ามาบริหารซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท

ต่อไป โดยในการพิจารณาเขา้ซ้ือหน้ี บริษัทคาดว่าจะมีอตัราผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน เน่ืองจากไดพ้ิจารณาการ

ลงทุนดว้ยความระมดัระวงัในกองหน้ีทุกกองท่ีไดต้ดัสินใจเขา้ลงทุน การเพิ่มทุนดงักล่าวยงัท าให ้JMT มีโครงสรา้ง

ทางการเงินท่ีมัน่คง ลดค่าใชจ้่ายทางการเงิน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจซ่ึงจะส่งผลดีต่อการ

เติบโตและจะท าใหค้วามสามารถในการท าก าไรของ JMT เพิ่มขึ้ น ตลอดจนช่วยใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไป

ไดอ้ยา่งมัน่คงอนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ JMT และผูถื้อหุน้ทุกรายซ่ึงรวมถึงบริษัทในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ดว้ย 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัในช่วงปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 และปี 2564 

(หน่วย :ลา้นบาท) 
2561 2562 2563 ม.ค-มิ.ย. 

2563 

ม.ค-มิ.ย. 

2564 

รายไดจ้ากธุรกิจบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพ      

รายไดด้อกเบี้ ย 1,228.38  1,293.13 1,725.75 749.60 940.90 

ก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี  269.56  655.68 902.89 454.60 437.80 

รวมรายไดจ้ากธุรกิจบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพ 1,497.94  1,948.81  2,628.63  1,204.20  1,378.70  

รายไดอ้ื่น 386.95 575.75 562.12 322.60 246.60 

รายไดร้วม 1,884.89 2,524.56 3,190.75 1,526.80 1,625.30 

ก าไรสุทธิ 479.70 649.40 1,036.10 427.17 566.77 

อตัราก าไรสุทธิ 25.4% 25.7% 32.5% 28.0% 34.9% 

มูลค่าการซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพ 2,583.00  3,368.00  3,516.00  1,983.00 3,336.00 

ท่ีมา: JMT 

2.2 การเพิ่มทุนใน SINGER จ านวน 1,232.09 ลา้นบาท โดย SINGER เป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 35.23 

ของหุน้ท่ีออกและจ านวนแลว้ทั้งหมด  ทั้งน้ี SINGER มีแผนจะเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จ านวน 96.34 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 36.3005 บาท มูลค่าการ

เสนอขายรวม 3,497.24 ลา้นบาท ดงัน้ัน เพื่อรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ใน SINGER บริษัทจะตอ้งเพิ่มทุนมูลค่ารวม

ประมาณ 1,232.09 ลา้นบาท ทั้งน้ี การเพิ่มทุนดงักล่าวอยูร่ะหว่างเตรียมการน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้

ของ SINGER เพื่อพิจารณาอนุมติัในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 วนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 หากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของ SINGER มีมติอนุมติั คาดว่า SINGER จะสามารถด าเนินการเพิ่มทุนไดภ้ายในปี 2564 

SINGER มีวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทุนดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจสินเช่ือท่ี

ด าเนินการโดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ("SG Capital") ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ SINGER ท่ี SINGER ถือหุน้

รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ประกอบดว้ยเงินทุนส าหรับธุรกิจสินเช่ือรถท าเงิน ท่ีมี

อตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 15.2 และมีอตัราผลตอบแทนสุทธิจากตน้ทุนทางการเงินประมาณรอ้ยละ 9.4 

และเงินทุนส าหรบัธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส าหรบัครวัเรือน และเชิงพาณิชย ์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ย

ละ 22.3 และมีอตัราผลตอบแทนสุทธิจากตน้ทุนทางการเงินอยู่ท่ีรอ้ยละ 16.5 โดยธุรกิจสินเช่ือทั้ง 2 ประเภท

ดงักล่าวเป็นธุรกิจหลกัของ SINGER ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต โดยในช่วงปี 2561 – 2563 และคร่ึงปีแรกปี 

2564 SINGER มีรายไดด้อกเบ้ียรบัจากใหบ้ริการตามสญัญาเช่าซ้ือและสินเช่ือรถท าเงินเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ืองจาก 

647.36 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 972.36 ลา้นบาทในปี 2563 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 22.6 
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ต่อปี และ 681.02 ลา้นบาทในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 ในขณะท่ีลูกหน้ีจากการใหบ้ริการสินเช่ือในช่วงปี 2561 

ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีอตัราการเติบโตกว่า 100%   

ผลการด าเนินงานของ SINGER ในช่วงปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 และปี 2564 

(หน่วย :ลา้นบาท) 
2561 2562 2563 ม.ค-มิ.ย. 

2563 

ม.ค-มิ.ย. 

2564 

รายไดจ้ากการขาย 1,876.28 1,529.39 2,454.80 1,172.68 1,405.61 

ดอกเบี้ ยรบัจากสญัญาเช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้ืม 647.36 753.40 972.36 425.26 681.02 

รายไดจ้ากการขายและดอกเบี้ ยรบั 2,523.64 2,282.78 3,427.16 1,597.94 2,086.63 

รายไดร้วม 2,888.02 2,610.37 3,658.43 1,667.96 2,154.55 

ก าไรสุทธิ (80.77) 165.89 443.30 201.91 322.75 

อตัราก าไรสุทธิ (2.80) 6.36 12.12 12.10% 14.98% 

 
มูลค่าลูกหน้ี หน่วย : ลา้นบาท 2561 2562 2563 30 มิ.ย. 2564 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ -สุทธิ 2,285.62 2,260.42 3,346.08 4,228.41 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถ-สุทธิ 1,008.71 1,267.42 2,971.57 4,065.52 

ลูกหน้ีรวม   3,294.33    3,527.84    6,317.64    8,293.94  

ทีม่า: งบการเงนิ SINGER 

ธุรกิจสินเช่ือของ SINGER ลว้นแต่เป็นธุรกิจท่ีอาศัยการด ารงเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจค่อนขา้งสูง 

ดงัน้ัน SINGER จึงยงัไม่มีแผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจากเพิ่มทุนในครั้งน้ีเพื่อลงทุนในโครงการใดๆ นอกเหนือจากเป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานแลว้    

2.3 เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินหรือช าระคืนหน้ีหุน้กู ้จ านวน 3,769.86 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2565- 

2567 โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี จ านวน 103 ลา้นบาท 

และหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดระหว่างปี 2565 - 2567 จ านวน 5,143 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

บริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนท่ี 1.88 เท่า (ค านวณจากหน้ีสินรวมจากงบการเงินรวม และส่วนของผูถื้อหุน้

รวม) และมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนทุนท่ี 1.52 เท่า ทั้งน้ีหากพิจารณาเฉพาะการเพิ่มทุนในครั้งน้ี

จะท าใหใ้นครั้งน้ี JMART อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนท่ี 0.90 เท่า และมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วน

ทุนท่ี 0.73 เท่า และในกรณีท่ีน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนในครั้งน้ีไปช าระคืนหน้ีทั้งจ านวนทนัทีจะท าใหบ้ริษัทมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงเหลือประมาณ 0.71 เท่า และมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนทุนลดลง

เหลือประมาณ 0.54 เท่า  

เงินท่ีบริษัทจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบแสดงสิทธิมลูค่ารวมทั้งส้ิน 

11,662.22 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการน าไปใชใ้นการเพิ่มทุนของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม เพื่อรกัษาสดัส่วน

การถือหุน้ จึงอาจพิจารณาไดว้่าบริษัทมีความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัท

ยอ่ยและบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่งจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทุนไปลงทุนในธุรกิจปกติของแต่ละบริษัท ซ่ึงไดแ้ก่ การ

ลงทุนซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพเพื่อมาบริหารโดย JMT การขยายสินเช่ือส าหรับธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ครวัเรือน และเชิงพาณิชย ์รวมถึงเงินทุนส าหรบัธุรกิจสินเช่ือรถท าเงินโดย SINGER ซ่ึงลว้นเป็นธุรกิจท่ี JMT และ 
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SINGER มีความเช่ียวชาญ โดยไม่มีการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจใหม่ท่ีจะท าใหบ้ริษัทมีความเส่ียงในการด าเนิน

ธุรกิจแตกต่างไปจากเดิมอยา่งมีนัยส าคญัแต่อยา่งใด  

3. ผลกระทบท่ีมีตอ่ผูถื้อหุน้เดิมจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ

บริษทั (JMART-W6) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ในครั้งน้ี 

ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้เดิมจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน (PP) พรอ้มดว้ยการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัโดยสรุปดงัน้ี มีดงัน้ี  

 (ก ) กรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญั

เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) ไดค้รบทั้ง

จ านวน 

(ข) กรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  (Private 

Placement) ไดค้รบทั้งจ านวนและมีการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ JMART-W6 ครบ

ทั้งจ านวน 

ผลกระทบต่อราคาตลาดหุน้

ของบริษัท (Price Dilution) 

ลดลงรอ้ยละ 2.49 ลดลงรอ้ยละ 2.71 

ผลกระทบต่อก าไรต่อผูถื้อหุน้ 

(EPS Dilution) 

ลดลงรอ้ยละ 24.90   ลดลงรอ้ยละ 27.13 

 

ผลกระทบต่อสิทธิการออก

เสียงของผู ้ถือหุ ้นของบริษัท 

(Control Dilution) 

ลดลงรอ้ยละ 24.90 ลดลงรอ้ยละ 27.13 

 

โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดหุน้ของบริษัท (Price Dilution) 

(ก)  ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ในกรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน ก่อนมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 จะมีผลกระทบต่อราคาของหุน้ ซ่ึงจะลดลงประมาณรอ้ยละ 

2.49 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

                                 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

 = 33.7077 - 32.8684   

  33.7077 

 = รอ้ยละ 2.49 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + 

(ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน PP-Fixed Price x จ านวน

หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price) 

  จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย 

PP-Fixed Price 
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 = (33.7077  x 1,032,583,940) + (30.3370 x 

342,361,387 ) 

  1,032,583,940 + 342,361,387 

 

 = 32.8684  บาทต่อหุน้ 

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนั

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 (ระหวา่งวนัท่ี 4  – 25 สิงหาคม 2564) ซ่ึง

เท่ากบั 33.7077 บาทต่อหุน้ (ขอ้มูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

(ข)  ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ในกรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ซ่ึงจะ

ลดลงประมาณรอ้ยละ 2.71 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

 

Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                           ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 

 = 33.7077 – 32.7933 

  33.7077 

 = รอ้ยละ  2.71 

 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + 

(ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน PP-Fixed  Price x จ านวน

หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price) + (ราคาใช้

สิทธิแปลงสภาพ JMART-W6 x จ านวนหุน้รองรบัการแปลง

สภาพ JMART-W6) 

 

 

 จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย 

PP-Fixed Price + จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ JMART-W6 

 

 = (33.7077 x 1,032,583, 940 ) + (30.3377 x 

342,361,387) + (30.3370 x 42,060,884) 

  1,032,583,940 + 342,361,387 + 42,060,884 

 

 =  32.7933 บาทต่อหุน้ 

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนั

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 (ระหวา่งวนัท่ี 4  – 25 สิงหาคม 2564) 

ซ่ึงเท่ากบั 33.7077 บาทต่อหุน้ (ขอ้มูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
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3.2 ผลกระทบต่อก าไรต่อผูถื้อหุน้ (Earing per share Dilution) 

(ก)  ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ในกรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน ก่อนมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั

เพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ (EPS) ซ่ึงจะ

ลดลงประมาณรอ้ยละ 24.90  โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงัน้ี 

 

EPS Dilution   = EPSก่อนเสนอขาย – EPSหลงัเสนอขาย 

  EPSก่อนเสนอขาย 

 = 1.06 – 0.79 

  1.06 

 = รอ้ยละ 24.90 

 

EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้กอ่นเพิ่มทุน 

 

 = 1,098,107,000 

  1,032,583,940 

 = 1.06 บาทต่อหุน้ 

 

EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้หลงัเพิ่มทุน 

 = 1,098,107,000 

  1,032,583,940 + 342,361,387 

 

 = 0.79 บาทต่อหุน้ 

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายและหลงัการเสนอขาย ค านวณโดยใชก้ าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ

บริษัทใหญ่ส าหรบัระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ท่ี

ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

(ข)   ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ในกรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั

เพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อ

หุน้ ซ่ึงจะลดลงประมาณรอ้ยละ 27.13 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

EPS Dilution   = EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 

  EPS ก่อนเสนอขาย 

 = 1.06 – 0.77 
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  1.06 

 = รอ้ยละ 27.13 

 

EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้กอ่นเพิ่มทุน  

 = 1,098,107,000 

  1,032,583,940 

 = 1.06 บาทต่อหุน้ 

 

EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย 

PP-Fixed Price + จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ JMART-W6 

 = 1,098,107,000 

  1,032,583,940 + 342,361,387 + 42,060,884 

 = 0.77 บาทต่อหุน้ 

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายและหลงัการเสนอขาย ค านวณโดยใชก้ าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ

บริษัทใหญ่ส าหรบัระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ท่ี

ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

3.3 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัท (Control Dilution) 

(ก)   ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ในกรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน ก่อนการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั

เพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้

ของบริษัท ซ่ึงจะลดลงประมาณรอ้ยละ 24.90 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

Control Dilution   = จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price 

  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย 

PP-Fixed Price 

 = 342,361,387 

  1,032,583,940 + 342,361,387 

 = รอ้ยละ 24.90 

(ข)   ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement)  ในกรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนไดค้รบทั้งจ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั

เพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจ านวน จะมีผลต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้

ถือหุน้ของบริษัท ซ่ึงจะลดลงประมาณรอ้ยละ 27.13   โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

Control Dilution   = จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price + 

จ านวนหุน้ + จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ JMART-W6 
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  จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย 

PP-Fixed Price + จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ JMART-W6 

 = 342,361,387 + 42,060,884 

  1,032,583,940 + 342,361,387 + 42,060,884 

 = รอ้ยละ 27.13 

3.4  ความคุม้ค่าท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บัเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้  

การออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครั้งน้ีจะกระทบต่อส่วน

แบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียง (Control Dilution) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on 

Equity) ท่ีอาจลดลงในช่วงแรก อยา่งไรก็ดี บริษัทมีแผนจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครั้ง

น้ีไปเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไดแ้ก่ JMT ซ่ึงประกอบธุรกิจบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพ ท่ีมีแผนใน

การใชเ้งินทุนเพื่อขยายธุรกิจซ้ือหน้ีมาบริหาร และ SINGER ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือเคร่ือง

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินเช่ือรถท าเงิน ท่ีมีแผนในการใชเ้งินทุนเพื่อขยายธุรกิจปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงจะสรา้งรายไดแ้ละ

ผลก าไรของกิจการใหเ้พิ่มสูงขึ้ น ในขณะท่ีบริษัทยงัคงรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ รวมถึงส่วนแบ่งก าไรในบริษัท

ยอ่ยทั้ง 2 แห่ง จึงคาดว่าการเพิ่มทุนในครั้งน้ีจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์และความคุม้ค่าต่อบริษัทและผูถื้อหุน้

มากกว่า นอกจากน้ีการเพิ่มทุนในครั้งน้ีจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในเชิงโครงสรา้งทางการเงินและลด

สดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนของบริษทัในระยะยาว ทั้งน้ี สรุปผลการด าเนินงานของ JMT และ SINGER ในช่วงปี 

2561-2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ปรากฎตามขอ้ 2.1 และ 2.2 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

4.1 เหตุผลและความจาํเป็นในการออกและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนและใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญ

ของบริษทั (JMART-W6) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งน้ี เพื่อน าเงินท่ีไดร้บัไปลงทุนในหุน้สามญั

เพิ่มทุนของบริษัทยอ่ยเพื่อรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และช าระคืนหน้ีท่ีก าลงัจะ

ครบก าหนดช าระใหแ้ก่สถาบันการเงิน ตามรายละเอียดดังท่ีได้กล่าวมาในขอ้ 2. มีความจ าเป็นและ

สมเหตุสมผล และการจดัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บริษัท (JMART-W6) แก่บุคคลในวงจ ากดั ช่วยใหบ้ริษัทสามารถระดมทุนจ านวนมากไดภ้ายในระยะเวลา

อนัสั้น อีกทั้งยงัลดภาระการลงทุนของผูถื้อหุน้เดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบกบั

การเพิ่มทุนดว้ยวิธีการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

เตรียมการและมีกระบวนการขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงบริษัทไม่สามารถควบคุมระยะเวลาได้

แน่นอน ดงัน้ัน คณะกรรมการบริษัท จึงไดพ้ิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท

รวมถึงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) ใหแ้ก่

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่บุคคลท่ีมีศกัยภาพทางดา้นเงินทุน มีฐานะทางการเงินมัน่คง 

และมีความพรอ้มในการช าระเงินเพิ่มทุน  เป็นแนวทางการระดมทุนท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนในครั้งน้ี ซ่ึงจะท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินทุนตามจ านวนท่ีตอ้งการในระยะเวลาอนัสั้น 

และสามารถลดความเส่ียงในการระดมทุนท่ีอาจเกิดขึ้ นจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนในปัจจุบัน  

นอกจากน้ี การเพิ่มทุนในครั้งน้ีจะช่วยใหบ้ริษัทสามารถลงทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและบริษัท
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ร่วมตามสิทธิ และเป็นการเสริมสรา้งความแขง็แกร่งและความมัน่คงใหแ้ก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดย

ช าระคืนหน้ีบางส่วนใหแ้ก่สถาบนัการเงินไดต้ามแผนท่ีวางไว ้ท าใหบ้ริษัทมีสดัส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลง 

4.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนและใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัของบริษทั (JMART-W6) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทจะน าเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 

10,386.22 ลา้นบาท ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2564 โดยจะน าเงินท่ีไดร้บัไปเพิ่มทุนใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมภายในปี 2564 ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักล่าวมีแหล่งเงินทุนท่ี

เพียงพอรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต 

ส าหรับเงินท่ีไดร้ับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บริษัท (JMART-W6) มลูค่า 1,276.0 ลา้นบาท ซ่ึงมีอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี 9 เดือน บริษัทจะใชเ้พื่อ

รองรับการช าระคืนหน้ีหุน้กู ้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่มีการแปลงสภาพ JMART-W6 บริษัทจะยงัคงมี

ความสามารถในการจดัหาเงินกูย้มืจากแหล่งอื่นๆ เพื่อรองรบัการช าระคืนหน้ีหุน้กูด้งักล่าวได ้

ทั้งน้ี บริษัทจะเพิ่มทุนดงักล่าวก็ต่อเมื่อเง่ือนไขบังคบัก่อนทั้งหมดตามท่ีระบุในสญัญาจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ี

เกี่ยวขอ้งส าเร็จครบถว้น 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่าแผนการใชเ้งินของบริษัท รวมถึงแผนการใชเ้งินของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเป็นไปไดเ้น่ืองจากเป็นการใชใ้นการขยายธุรกิจเดิมของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม ซ่ึงจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักล่าวมีการขยายธุรกิจและมี

อตัราการเติบโตของรายไดแ้ละก าไรอยา่งต่อเน่ือง  

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้  รวมทั้งความเพียงพอ

ของแหล่งเงินทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งน้ีมีความสมเหตุสมผลและจะก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งระดมทุนจ านวน 10,386.22 ลา้นบาท เพื่อเพิ่มทุนใน JMT 

จ านวน 5,384.27 ลา้นบาท และเพิ่มทุนใน SINGER จ านวน 1,232.09 ลา้นบาท เพื่อรกัษาสดัส่วนการ

ถือหุน้ซ่ึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการช าระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงินจ านวน 3,769.86 ลา้นบาท 

เพื่อลดอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน เพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการ

เติบโตของกลุ่มบริษัท 

ทั้งน้ี หากแผนการระดมทุนดงักล่าวไม่ประสบความส าเร็จ บริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอาจสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจท่ีส าคญัในการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนใหแ้ก่บริษัทในระยะยาว 

อยา่งไรก็ตาม หากในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัทั้ง 2 ราย ในครั้งน้ีได ้บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งพิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการลงทุนของ

กลุ่มบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเงินและเงินทุนของกลุ่มบริษัท หรืออาจพิจารณาหาแหล่ง

เงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่นักลงทุนรายอื่น หรือการออกตราสารทางการเงิน

อื่น เพือ่ใหก้ลุ่มบริษัทสามารถด าเนินงานไดต้ามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้
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4.4 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและ 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั อนัเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใชเ้งิน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งน้ีเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยการ

เพิ่มทุนในครั้งน้ีจะเป็นช่วยใหบ้ริษัทสามารถลงทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทยอ่ยตามสิทธิ และช่วยการ

เสริมสรา้งความแขง็แกร่งและความมัน่คงใหฐ้านะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการลดภาระหน้ีสิน ท าใหม้ี

สดัส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลง โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 1.88 เท่า 

(ค านวณจากหน้ีสินรวมจากงบการเงินรวม และส่วนของผูถื้อหุน้รวม) และมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียต่อส่วนทุนท่ี 1.52 เท่า ทั้งน้ี หากพิจารณาเฉพาะการเพิ่มทุนในครั้งน้ีจะท าใหใ้นครั้งน้ี JMART 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 0.90 เท่า และมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนทุนท่ี 0.73 เท่า และใน

กรณีท่ีน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนในครั้งน้ีไปช าระคืนหน้ีทั้งจ านวนทนัทีจะท าใหบ้ริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ทุนลดลงเหลือประมาณ 0.71 เท่า และมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุนลดลงเหลือประมาณ 

0.54 เท่า ซ่ึงการเพิ่มทุนดงักล่าวจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และส่งผลดี

ต่อการเติบโตและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและความสามารถในการท าก าไรของบริษัท ตลอดจนช่วยให้

กลุ่มบริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คงมากยิง่ขึ้ น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ทุก

ราย 

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุน้และราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (JMART-W6) 

ที่ออกใหม่ ที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และที่มาของการกาํหนดราคา  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (JMART-W6) ท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวเป็นราคาท่ี

เหมาะสมซ่ึงเป็นราคาท่ีมาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับ (1) บริษัท วีจีไอ จ ากัด 

(มหาชน) และ (2) บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) โดยค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนใน

ปัจจุบนั โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ

บริษัท (JMART-W6) ท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในครั้งน้ี มีการก าหนดราคา

เสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน และไม่เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ ในราคาต า่

กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้บริษัทในตลาดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลัง 15 วนัท าการ

ติดต่อกนั ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะครอบคลุมปริมาณการซ้ือขายและราคาซ้ือขายซ่ึงสะทอ้นราคา

ตลาดของหุน้ของบริษัท (ระหว่างวนัท่ี 4 - 25 สิงหาคม 2564) ซ่ึงเท่ากบั 33.7077 บาทต่อหุน้ ก่อน

วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมัติใหบ้ริษัทเสนอขายหุน้ และ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (JMART-W6) ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement)    

4.6 เหตุผลและความจาํเป็นในการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนซ่ึงเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด 

(Private Placement) และการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

(JMART-W6)  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะช่วยลดภาระ
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การลงทุนของผูถื้อหุน้เดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน รวมถึงจะท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินเพิ่มทุนไดต้รงตามความ

ตอ้งการและในระยะเวลาอนัสั้น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัและการพฒันาธุรกิจของบริษัทให้

สามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื เน่ืองจากผูล้งทุนดงักล่าวมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและมีศกัยภาพ

ในดา้นเงินทุนและการลงทุนในบริษัทไดจ้ริง  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า มีความจ าเป็นในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) ใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ เน่ืองจากเหตุผลดงัน้ี 

(ก) กระบวนการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษัท (JMART-W6) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) มีความรวดเร็วพอท่ีจะ

สามารถรองรบัแผนการใชเ้งินของบริษัททั้งในส่วนของการเพิ่มการลงทุนและการช าระหน้ีท่ีก าลงั

จะถึงก าหนดช าระ  

(ข) ผูล้งทุนท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

เพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) มีฐานะทางการเงินมัน่คงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท

ไดจ้ริง 

(ค) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท 

(JMART-W6) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นการลดภาระการลงทุนของผูถื้อ

หุน้เดิม ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนัอาจท าใหผู้ถื้อหุน้เดิมบางส่วนไดร้บัผลกระทบต่อ

ความพรอ้มดา้นเงินทุนท่ีใชส้ าหรบัการเพิ่มทุนในครั้งน้ี ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถระดมทุน

ได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีควรจะด าเนินการเพิ่มทุนใหส้ าเร็จโดยเร็ว 

(ง) เพื่อเพิ่มกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีมีศกัยภาพทางการเงิน เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจตามแผนงาน และโอกาส

ทางธุรกิจใหม่ๆ ท่ีอาจจะเขา้มาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยเฉพาะหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

ท่ีเขา้มาเพิ่มเติมและบริษัทจะต้องด าเนินการพิจารณาและตกลงเจรจาใหแ้ลว้เสร็จอย่างรวดเร็ว 

รวมถึงสามารถรองรบัสถานการณต่์างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความจ าเป็นในการใชเ้งินทุน

ในอนาคตไดดี้ยิง่ขึ้ น  

(จ) เพื่อเพิ่มโอกาสในเชิงกลยุทธโ์อกาสทางธุรกิจ โดยกลุ่มผูล้งทุนใหม่ท่ีเขา้มาลงทุนมีศกัยภาพในการ

ด าเนินธุรกิจท่ีมีส่วนเสริมสรา้ง หรือ Synergy ใหธุ้รกิจเติบโตได ้เข่น ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจโลจิ

สติกส ์เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นการสรา้งโอกาสทางธุรกิจในอนาคตไดดี้ยิง่ขึ้ น 

5. คาํรบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทใน

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้อง

เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 และหากการไม่ปฏบิติัหน้าท่ีน้ันเป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้

สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการน้ันแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 64 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการพิจารณา

และตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดร้บัจากผูล้งทุนส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอ

ขายไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ และมีความเห็นว่า การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) ใหแ้ก่ผูล้งทุนดังกล่าว โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน มีความ

เหมาะสม เน่ืองจากผูล้งทุนดงักล่าวมีฐานะทางการเงินมัน่คงและมีศกัยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัท

ไดจ้ริง ซ่ึงจะช่วยเสริมสรา้งความแขง็แกร่งทางดา้นการเงินของบริษัทและสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทได ้

บริษัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้ง และครบถว้นทุนประการ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (ลดัดา วรุณธารากุล) 

 เลขานุการบริษัท 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6 

 

สรุปรายละเอียดสาํคญัของการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จาํกดั 

(มหาชน) ครั้งที่ 6 (JMART-W6) ใหแ้ก่ผูล้งทุนที่จองซ้ือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอ

ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

 

บริษัทผูอ้อก บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ("บริษทั" หรือ "JMART") 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 6 ท่ี

จดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้ับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน 

(JMART-W6) ("ใบสาํคญัแสดงสิทธิ") 

ชนิด ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัทชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้

เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก ซ่ึงบริษัทไดจ้ดขอ้จ ากดัโอนดงักล่าวกบัส านักงาน ก.ล.ต. 

จ านวนท่ีออก 42,060,884 หน่วย 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามัญของบริษัทได ้1 หุน้  

เวน้แต่มีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ  

ราคาการใชสิ้ทธิ 30.3370 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 3 ปี 9 เดือน นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบส าคญั

แสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ลกัษณะการเสนอขาย บริษัทจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษัท วีจีไอ 

จ ากดั (มหาชน) จ านวน 25,337,882 หน่วย และบริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) จ านวน 

16,723,002 หน่วย  

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร บุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผูก้ าหนดวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิครั้งแรกและ

ก าหนดการใชสิ้ทธิ 

วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรกตรงกบัวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ

ครั้งสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี 9 เดือน นับจากวนัท่ีออกใบส าคญั

แสดงสิทธิ โดยหากวันก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ยไม่ตรงกับวันท าการ ใหเ้ล่ือนวัน

ก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ยขึ้ นมาเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ

ครั้งสุดทา้ยเดิม 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 66 

 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้รองรบัของ

บริษัทไดใ้นทุกวนัท าการสุดทา้ย ในทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏทิิน (กล่าวคือ วนัท าการ

สุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน ธนัวาคม) ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

("วนักาํหนดการใชส้ิทธิ") ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัใช้

สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านง

ในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษัท จะตอ้งแจง้ความ

จ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ใน

กรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใช้

สิทธิดงักล่าว เป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

การไม่สามารถยกเลิกการแจง้

ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

เมื่อผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามัญตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ

รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ 

42,060,884 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) โดยท่ีจ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไว้

เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ (JMART-W6) ทั้งหมดในครั้งน้ี เมื่อรวมกับจ านวนหุน้

สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัทจะคิดเป็นจ านวน

ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ซ่ึงค านวณไดต้าม

สูตรการค านวณ ดงัน้ี 
= หุน้รองรบั Warrant ท่ีเสนอขายครั้งน้ี + หุน้รองรบั Warrant ท่ีเสนอขายครั้งอื่น* 

                                 หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท** 

 

= 42,060,884 + 126,858,329         =      12.29 % 

1,032,583,940 + 342,361,387 

หมายเหต ุ:  

* หุน้รองรบั Warrant ท่ีเสนอขายครัง้อ่ืน ไดแ้ก่ จ  านวนหุน้รองรบั JMART-W3 JMART-W4 และ JMART-

W5 ท่ียงัคงเหลือ (Outstanding) จ านวน 27,285,690  48,589,008 และ 50,983,631 หุน้ 

ตามล าดบั รวมทัง้ส้ิน 126,858,329 หุน้ 

**หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทค านวณจากจ านวนหุน้ท่ีช  าระแลว้ก่อนการเพิ่ มทุน รวมกับ

จ  านวนหุน้สามญัอ่ืนนอกจากหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่ อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (JMART-W6) ซ่ึงบริษัท

เสนอขายควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (JMART-W6) ท่ีออกใหม่ในครัง้น้ี ซ่ึงเท่ากบั 342,361,387 หุน้  

ตลาดรองของใบส าคญั 

แสดงสิทธิ 

บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งน้ี เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิด

จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 
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(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution)  

(3) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution)  

รายละเอียดปรากฏตามตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) และ 

และตามสารสนเทศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เจ มาร์ท 

จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ

รองรบัการเปล่ียนแปลง 

การใชสิ้ทธิ 

บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการ

ปรบัสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไข

ของใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์มีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบั

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

นายทะเบียนของใบส าคญั 

แสดงสิทธิ 

บุคคลใด ๆ ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วตัถุประสงคข์องการออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ และ

ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงไดร้บั

จากการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใน

ครั้งน้ี 

บริษัทจะน าเงินทุนท่ีไดร้บัหากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัครบถว้น 

ซ่ึงคาดว่าจะได้รับเ งินทุนประมาณ 1,276 ล้านบาท เพื่อไปใช้ช าระคืนหน้ีหุ ้นกู ้

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) (ส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 5)  

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บั

จากการเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชน์จากการท่ีบริษัทมีโครงสรา้งทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง

และมัน่คง รวมทั้งมีความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงิน อนัจะ

ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

อื่น ๆ หากราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคา

ตลาด ก่อนท่ีตลาดหลักทรัพยฯ์ จะสัง่รับหุน้ในส่วนเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน หา้มมิใหบุ้คคลท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวน าหุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบ

ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายไดใ้น

จ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด

ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ

พิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้

นายพิศิษฐ ์ดชัฌาภิรมย ์

อาย ุ79 ปี 

หมายเลขบตัรประชาชน :  5120100005519 

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

ตาํแหน่งในบริษทั    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- 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ    -ไม่มี- 

การมีสว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน    -ไม่มี- 
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ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้

 

นายสุวิทย ์ ก่ิงแกว้ 

อาย ุ70 ปี 

หมายเลขบตัรประชาชน :  5100200026607 

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

 

ตาํแหน่งในบริษทั  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- 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอิสระ    -ไม่มี- 

การมีสว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน    -ไม่มี- 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 

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

หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกว่า "การประชุมวิสามญั" 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้คนหน่ึง

หรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้

เรียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 

สิบหา้วนั นับแต่วนัไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั

หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัครบ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดย

บริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านายความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครั้งใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิด

จากการจดัใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ใหจ้ดัขึ้ น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือท่ีอื่นใด

ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท อาจจะจัดใหม้ีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา ระเบียบวาระการประชุม

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ เพื่อทราบ 

เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และ

นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนั

ประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั 

ขอ้ 37. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉนัทะตอ้งท าเป็นหนังสือตาม

แบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม

ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 71 

 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้คน หรือไม่น้อย

กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด  จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมน้ันเป็นอนั

ระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือ

นัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานัดไปแลว้คร่ึง

ชัว่โมง ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั

หน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ  

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ)  การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท  

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทไดจ้ดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ  
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 9 

 

 

 

 

 

 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข 

 สาํหรบับุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล 

 

»  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 2/2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 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 2/2564 ในวนัจนัทรท่ี์ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี  1   เร่ือง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 

 (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

บริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                         วาระท่ี  4   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ 

          บริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

      วาระท่ี  5   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

         สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 6 (JMART-W6)  

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

      วาระท่ี  6   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท 

 วาระท่ี  6.1 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี  6.2 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของ

ใบส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท (JMART-W6) ซ่ึงออกและจดัสรร

ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี  6.3 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของ

ใบส าคญัใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ JMART-W4 ตามขอ้ก าหนด

สิทธิ เน่ืองจากบริษัทไดป้รบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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                     วาระท่ี  7   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   วาระท่ี  8   เร่ือง  พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี)  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี 

ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก

ประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี

ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ในวนัจนัทรท่ี์ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. โดย

เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(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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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 9 

 

 

 

 

 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ค   

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน (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 2/2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 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  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 

 (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  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ 

          บริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

      วาระท่ี  5   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

         สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 6 (JMART-W6)  

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

      วาระท่ี  6   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท 

 วาระท่ี  6.1 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี  6.2 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของ

ใบส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท (JMART-W6) ซ่ึงออกและจดัสรร

ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี  6.3 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของ

ใบส าคญัใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ JMART-W4 ตามขอ้ก าหนด

สิทธิ เน่ืองจากบริษัทไดป้รบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   วาระท่ี  7   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                     วาระท่ี  8   เร่ือง  พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อ

ว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
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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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจาํตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ในวนัจนัทรท่ี์ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. โดย

เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(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 10 

 

คาํช้ีแจง เรื่อง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ 

 

  เน่ืองดว้ยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ใน

วนัจนัทรท่ี์ 1 พฤศจิกายน 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 2/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ของบริษัทเป็นไปดว้ย

ความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดง

ความเป็นผูถื้อุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติัต่อไป 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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แนวปฏิบตัใินการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

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

มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาด และความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม จึงไดจ้ดัการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน บริษัทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏบิติัในการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ดงัน้ี 

1. การมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

บริษัทขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหน่ึง เอกสารปรากฎตาม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยใชแ้บบแจง้การประชุม หนังสือมอบฉันทะ "แบบ ข" 

ปรากฎตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ส่งมายงั *ท่ีอยูบ่ริษัท* ภายในวนัท่ี 29 ตุลาคม 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 21 

ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564  

3. การเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 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 29 ตุลาคม 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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นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบัผูถ้ือหุน้และผูล้งทุน 

บริษทั เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีสนใจเกี่ยวกบัการ

ลงทุนของบริษัท (“ทา่น”) ว่าขอ้มลูส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นขอ้มลูท่ีทางบริษัทใหค้วามส าคญั โดยบริษัทรบัประกนัท่ีจะ

ปกป้องและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัยท่ีเหมาะสมอย่างดีท่ีสุด ดังน้ันบริษัทมี

จุดประสงคแ์จง้ใหท่้านในฐานะผูถื้อหุน้ ซ่ึงลงทุนในหุน้ของบริษัท และผูล้งทุนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีติดต่อสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบั

บริษัททราบเกี่ยวกบันโยบายความเป็นส่วนตัวผูถื้อหุน้และผูล้งทุนฉบบัน้ี (“นโยบายความเป็นส่วนตวั”) ซ่ึงระบุเกี่ยวกบั

ความจ าเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช ้รวมถึงการเปิดเผย หรือส่งต่อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อ

การปฏบิติัหน้าท่ีในฐานะบริษัทต่อท่านตามกฎหมาย อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั และประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์

บริษัทอาจปรบัปรุงนโยบายฉบบัน้ีตามแต่ละระยะเวลาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัและกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

โดยบริษัทจะแจง้ใหท่้านทราบถึงการเปล่ียนแปลงดว้ยการประกาศนโยบายฉบบัปรบัปรุงใหม่ใหท่้านทราบผ่านช่องทางการ

ส่ือสารต่าง ๆ ของบริษัท  

ขอ้มูลสว่นบุคคลที่มีการประมวลผล 

โดยหลกั บริษัทอาจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากการท่ีท่านแจง้ขอ้มูลใหแ้ก่บริษัท หรือจากการตรวจสอบสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ซ่ึงบริษัทศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการนายทะเบียนหลักทรัพย์

ใหแ้ก่บริษัท ทั้งน้ีบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บ รวบรวม และใชข้อ้มลูส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ีของท่าน  

1. ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัท่านในฐานะผูถื้อหุน้ กล่าวคือ ช่ือ นามสกุล สญัชาติ อาชีพ ท่ีอยู่ปัจจุบนั จ านวนหุน้ท่ีถือ ขอ้มูลบญัชี

ธนาคารของท่าน เลขประจ าตวัประชาชน อีเมล และเบอรติ์ดต่อ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามนิยามท่ีก าหนดไวใ้นหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแล ไดแ้ก่แต่ไม่จ ากัดเพียง 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทจ าเป็นตอ้ง

เก็บ รวบรวม ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ประวติัของท่าน (ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

เป็นตน้) และรูปถ่ายของท่านหรือตวัแทนของผูถื้อหุน้นิติบุคคลดงักล่าว 

3. ขอ้มูลทัว่ไปอื่น ท่ีท่านอาจใหแ้ก่บริษัทระหว่างการติดต่อส่ือสารหรือบทสนทนาท่ีท่านอาจมีกบับริษัท ผ่านช่องทางนัก

ลงทุนสมัพนัธ ์ซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ช่ือ นามสกุล สญัชาติ อาชีพ ท่ีอยู่ และขอ้มูลการติดต่อท่าน (ไดแ้ก่ เบอร์

โทรศพัท ์และ/หรือ อีเมล) 

4. ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมท่ีผูถื้อหุน้ดังกล่าวเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงอาจรวมถึง ขอ้มูลการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุม ท่ีอาจรวมถึงขอ้มลูของผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ พรอ้มทั้งการบนัทึกภาพและเสียงระหว่างการเขา้ร่วมประชุม 

ทั้งในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์และออฟไลน์ และในกรณีการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์อาจรวมถึงขอ้มลู 

5. ขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นท่ีท่านอาจน าส่งใหแ้ก่บริษัทเพื่อการประมวลผลดว้ยวตัถุประสงคเ์ฉพาะอื่น ๆ  
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ในกรณีผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ในนามนิติบุคคล บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูและใชข้อ้มลูของกรรมการของบริษัท หรือในกรณี

ท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมละการใชสิ้ทธิผูถื้อหุน้ตามกฎหมายของท่าน บริษัทย่อมมีความจ าเป็นในการ

ประมวลผลขอ้มลูของบุคคลดงักล่าว โดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผูถื้อหุน้ และในกรณีดงักล่าว การท่ีท่านเป็นผู ้

ส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ท่านไดใ้หก้ารรบัประกนัว่า ท่านมีสิทธิในการเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่บริษัท เพื่อการประมวลผลภายใตน้โยบายฉบบัน้ีแลว้  

จดุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล 

บริษัทเก็บและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงคต่์าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพื่อการปฏบิติัหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีบริษัทมีต่อท่านตามสิทธิของผูถื้อหุน้ เช่น การบริหารจดัการบริษัท (เช่น การเร่ิมตั้ง 

การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสรา้งกิจการ การเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) การแจง้และใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้

ภายใตก้ฎหมาย เช่น หนังสือเชิญประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ของบริษัท การส่งบทรายงานการประกอบธุรกิจของบริษัทใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ตามสิทธิ การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การจดัท าบัญชีส าหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมถึงหน้าท่ีตาม

กฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อการจดัการตอบรับการส่ือสารท่ีท่านติดต่อบริษัท เช่น การแจง้การติดต่อส่ือสารและตอบขอ้สอบถามของท่าน การ

จดัการขอ้รอ้งเรียน หรือการใหค้วามคิดเห็นต่าง ๆ  

3. เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น การบนัทึกการจดัและการบริหารการประชุม เช่น 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การเผยแพร่ขอ้มูลของท่านซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ และ

ช่องทางการติด ต่ออื่น ซึ่งถือเป็นกรณีการด าเนินการเพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายเพื่อรบัประกนัความโปร่งใสและ

ธรรมาภิบาลของบริษัทรวมถึงเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้ การบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายในองคก์ร การ

ก ากบัการตรวจสอบ ตลอดจนการตรวจสอบภายในรวมถึงการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย  

4. โดยเฉพาะกรณีของผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามนิยามท่ีก าหนดไว ้เพื่อการจดัท าเอกสารรายงานประจ าปีของบริษัทตามท่ีบริษัท

มีหน้าท่ีตอ้งจดัท าและอาจตอ้งจดัส่งใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ี

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด ซ่ึงอาจรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูของท่านผ่านหน้าเว็บไซตข์องบริษัท 

ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่น 

บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งประมวลผลและเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงคด์งัท่ีระบุไวข้า้งตน้เท่าท่ีจ าเป็น 

(i) เพื่อการตอบรบัการส่ือสารท่ีท่านติดต่อมายงับริษัท หรือ ( ii) ตลอดระยะเวลาตราบเท่าท่ีท่านยงัมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ

บริษัทและท่ีบริษัทยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายต่อท่าน หรือ (iii) ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทอาจมีหน้าท่ีภายใตก้ฎหมายอื่นในการ

เก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไว ้นอกจากน้ี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทและท่าน 

บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความท่ีเหมาะสม 

หลงัจากท่ีท่านส้ินสุดสภาพการเป็นผูถื้อหุน้ กรณีท่ีบริษัทอาจมีสิทธิเรียกรอ้งใดของท่านท่ีอาจมีต่อบริษัท ตามระยะเวลาอายุ

ความตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี  
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การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

โดยหลกั ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีท่านใหแ้ก่บริษัทจะไม่ไดร้บัการเปิดเผยใหแ้ก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามในบางกรณีขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านอาจมีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัการเปิดเผยใหแ้ก่บุคคล ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษัทในเครือ พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริการภายนอกท่ีใหบ้ริการสนับสนุนบริษัทในการด าเนินธุรกิจและการปฏบิติั

หน้าท่ีตามกฎหมายของบริษัทท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ รวมถึงการปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่

จ ากดัเพียงบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดัในฐานะผูใ้หบ้ริการนายทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษัท 

รวมถึงท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาบญัชี และท่ีปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นตน้ โดย

บริษัทรบัประกนัจะด าเนินการเปิดเผยตามวตัถุประสงคก์ารประมวลผลขอ้มูลท่ีระบุไวเ้ท่าน้ันและบนพื้ นฐานเท่าท่ีจ าเป็น

เท่าน้ัน 

2. ในกรณีท่ีบริษัทมีหน้าท่ีตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใตบ้ังคบัค าพิพากษา หรือค าสัง่ของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมี

ความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีมีตาม

กฎหมาย โดยบริษัทจะด าเนินการเพียงเท่าท่ีจ าเป็นตามหน้าท่ีดงักล่าวเท่าน้ัน  

3. ในบางกรณีท่ีบริษัทอาจมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยบทรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงอาจรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษัท เพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจมีความ

จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้รายใหญ่ให้แก่คู่คา้ หรือสาธารณะตามขอ้ก าหนดดงักล่าว โดยบริษัทจะ

ด าเนินการภายใตห้ลกัการประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท และจะด าเนินการเพียงเท่าท่ีจ าเป็นโดยไม่กระทบ

สิทธิของท่านเจา้ของขอ้มลูมากเกินสมควร และ 

4. หน่วยงานอื่นซ่ึงท่านเคยไดใ้หค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้ใหบ้ริษัทสามารถเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวได ้

คาํรบัประกนัการดาํเนินมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในขอ้มูลที่เหมาะสม 

บริษัทรบัประกนัจดัใหม้ีมาตรการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัการเขา้ถึง การใช ้การเปล่ียนแปลง 

การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ นอกจากน้ี บริษัทไดก้ าหนดแนว

ปฏิบติัภายในเพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ถึง หรือการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อรกัษาความลบัและ

ความปลอดภยัของขอ้มูล โดยบริษัทจะจดัใหม้ีการทบทวนมาตรการดงักล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานใน

อุตสาหกรรมและโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง  

สิทธิของเจา้ของขอ้มูล 

บริษัทรบัทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่าน ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยู่ในการควบคุมของ

บริษัทไดต้ามเง่ือนไขก าหนดสิทธิท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย ดงัน้ี 

1. สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 91 

 

2. สิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษัทท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลน้ันอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไป

ดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั รวมถึงสิทธิขอใหส่้งหรือโอนขอ้มูลรูปแบบดังกล่าวไปยงัผูค้วบคุม

ขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น 

3. สิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

4. สิทธิขอใหล้บ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลไดเ้มื่อขอ้มูลน้ันหมดความ

จ าเป็นหรือเมื่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลถอนความยนิยอม 

5. สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีเมื่อเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบหรือเมื่อขอ้มูลดงักล่าวหมด

ความจ าเป็น 

6. สิทธิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูท่ีผูใ้ชบ้ริการเคยใหไ้วต้ามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้

7. สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

8. สิทธิในการรอ้งเรียนรอ้งเรียน 

ท่านสามารถติดต่อมายงับริษัทเพื่อด าเนินการขอใชสิ้ทธิขา้งตน้ไดต้ามรายละเอียดการติดต่อท่ีบริษัทไดก้ าหนดไว ้บริษัทจะ

พิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาค ารอ้งของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และ/หรือผูส้นใจเกี่ยวกบัการลงทุนของบริษัทใหท้ราบภายใน

กรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมภายใตก้รอบกฎหมาย โดยติดต่อมาท่ี: คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทท่ี

อีเมล:์  DPO_Jaymart@jaymart.co.th  
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แผนที่สาํหรบัการจดัส่งเอกสารหนงัสือมอบฉนัทะ(Proxy)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ จดัส่งเอกสารหนังสือการมอบฉนัทะ (Proxy) การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 (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  

 


