วันที่ 8 มีนาคม 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
QR Code สาหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
QR Code สาหรับดาวน์โหลดรายงาน One Report และงบการเงินประจาปี 2564
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากตาแหน่ งตามวาระ
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
7. นิ ยามกรรมการอิสระของบริษัท
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy)
10. คาชี้ แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ และ หลักเกณฑ์การ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
11. แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ดว้ ยระบบ Blockchain
AGM
12. คาบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
13. แผนที่สาหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ
ด้ ว ยคณะกรรมการของบริ ษั ท เจ มาร์ ท จ ากั ด (มหาชน) ("บริ ษั ท ") มี ม ติ ใ ห้ เ รี ย กประชุ ม สามั ญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เท่านั้น ซึ่ง
บริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท
ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้ นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย
บริษัทได้จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และได้
เปิ ดเผยรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และนั กลงทุ น ทั ่ว ไป ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(https://www.jaymart.co.th) แล้ว

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1
การลงมติ
วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สรุปผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์หมุนเวียน

17,974.0

4,466.7

สินทรัพย์รวม

45,278.3

22,611.5

8,089.1

1,787.0

หนี้ สินรวม

18,455.6

5,347.0

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

26,822.6

17,264.5

รายได้รวม

11,792.8

77.4

2,467.6

2,467.6

หนี้ สินหมุนเวียน

กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

บริษัทได้สรุปผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอรายงานประจาปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผล
การดาเนิ นงานของบริษัทประจาปี 2564
การลงมติ
วาระนี้ เป็ นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษทั สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการจัดทางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทและ
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ต้องจัดให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนั้นก่อนนาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ ในการประชุ ม
สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิคณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีการทางบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุ มตั ิในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 กาหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี
ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
การลงมติ
วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4. รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน ปี 2564 และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรผล
กาไรจากผลการดาเนินงาน ปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่ องจากบริษัทมีผลการดาเนิ นการที่ดีในปี 2564 จากตัวเลขในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว บริ ษัทมีกาไรสุ ทธิจากงบการเงินรวม ปี 2564 เป็ นจานวน
เท่ากับ 2,467,594,907 บาท
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ครบจานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ตามข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งตั้งสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังจากหักภาษี และสารองตาม
กฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอานาจในการพิจารณา ยกเว้น
ไม่ดาเนิ นการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็ นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
การดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็ นทุนสารอง
สาหรับการชาระคืนเงินกู ้ ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทหรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านั้ น
และห้ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลในรูปของเงินสด จากผลกาไรสุ ทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของ
บริษัท สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายหลังหักเงินสารองตามกฎหมายแล้ว คิดเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น
ไม่เกิน 2,208,497,442 บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 1.61 บาท/หุน้ โดยมีรายละเอียดการ
จ่ายเงินปั นผล ดังนี้
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รายละเอียดเงินปั นผลที่นาเสนอ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงินรวม)
คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ (จานวนหุน้ 1,382,213,768 หุน้ ที่ราคาพาร์ 1.0 บาทต่อหุน้ )

จานวนเงิน
2,467,594,907 บาท
1.78 บาทต่อหุน้

จ่ายเงินปั นผลเป็ น เงินสด จากกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2564 ร้อยละ 89.5
คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหุน้
1.61 บาทต่อหุน้
(จานวนหุน้ 1,382,213,768 หุน้ ที่ราคาพาร์ 1.0 บาทต่อหุน้ )
บริษัทได้จ่ายปั นผลระหว่างกาล ไตรมาส 1/2564

0.15 บาทต่อหุน้

บริษัทได้จ่ายปั นผลระหว่างกาล ครึ่งปี แรก

0.40 บาทต่อหุน้

คงเหลือจ่ายปั นผลในรอบนี้

1.06 บาทต่อหุน้

โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 20 เมษายน 2565 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ดี การกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผลและกาหนดการจ่ายปั นผล
ของบริษัท ยังมีความไม่แน่ นอน เนื่ องจากต้องรอการอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดข้างต้น
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ข้อบังคับของบริษัท
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งได้คานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายแล้ว เห็นว่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 บริษัทมีกาไรสุทธิ จานวน 2,467,594,907 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามที่บริษัทมี
นโยบายในการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสารองตามกฎหมายโดย
พิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดาเนิ นการ
ตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็ นครั้งคราว ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลครั้งนี้ สอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทจึงเห็นควรจ่ายเงิน ปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ จากกาไรสะสมสาหรับรอบผลการ
ด าเนิ นงานวั น ที่ 1 มกราคม ถึ ง 31 ธั น วาคม 2564 (งบการเงิ น รวม) จ่ า ยเงิ น ปั นผลจ านวนเงิ น
2,208,497,442 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.61 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.55 บาท/หุน้ (จากผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2564) ณ 31
ธันวาคม 2564 จึงยังคงเหลือเงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ อีก 1.06 บาท/หุน้ หรือคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราร้อยละ
89.5 ซึ่งมากกว่าอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี 2562 และ ปี 2563 ที่บริษัทเคยจ่ายที่รอ้ ยละ 85.0 และ ร้อยละ
80.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั ปั นผลใน
วันที่ 20 เมษายน 2565 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 4

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปั นผลของบริษัท ยังมีความไม่แน่ นอน เนื่ องจากต้องรอการอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2562 ถึงปี 2564
รายการ
2562
2563
1. กาไรสุทธิ (บาท)

2564

533,848,956

797,871,159

2,467,594,907

2. ตั้งสารองตามกฎหมาย 10%

-

-

-

3. จานวนหุน้ ชาระแล้ว (หุน้ ) *

906,608,710

921,433,589

1,382,213,768

4. เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

0.5008224

0.69

1.61

- เงินปั นผลระหว่างกาล งวด 6 เดือนแรก (บาท/หุน้ )

0.2608224

0.45

0.55

0.24

0.24

1.06

454,049,950

638,296,927

2,208,497,442

85.05

79.3

89.5

- เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุน้ )
5. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
6. อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

หมายเหตุ: *จานวนหุน้ ที่แสดงในตารางเป็ นจานวนหุน้ ชาระแล้วที่ปรากฎในงบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี นั้นๆ สาหรับรอบ
ระยะเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564
การลงมติ
วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดว่าใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม
(1/3) โดยอัตราถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับหนึ่ ง
ในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ ง ชอบที่จะได้รบั การแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการได้อีกหากที่
ประชุมได้เลือกเข้าดารงตาแหน่ งใหม่อีกครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 มีกรรมการบริษัท ที่
ครบวาระต้องออกตาแหน่ งตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ
รายชื่อกรรมการ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
(2) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

ประเภทของกรรมการ
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองหรือการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังจากทางคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะ
เป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ตามองค์ป ระกอบของกรรมการ ประกอบกับ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ใ นการบริ ห ารงาน รวมถึ งความเชี่ ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
ต่ออีกวาระหนึ่ ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อ ให้เป็ น
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริษัท และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ดังนั้นคณะกรรมการ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่ งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง จานวน 2 ท่าน คือ
รายชื่อกรรมการ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
(2) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

ประเภทของกรรมการ
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ ง ในครั้งนี้
รายชื่อผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จานวนหุน้
คิดเป็ นร้อยละ
1. นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
*111,194,154
7.97%
2. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
*225,575
0.02%
*หมายเหตุ : จานวนหุน้ (ข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

สิทธิในการออกเสียง
7.97%
0.02%

กรรมการที่ เสนอชื่ อ ให้ก ลับ มาดารงตาแหน่ งไม่ เ ป็ นผู ้บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ อ าจทาให้เกิ ด ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ทั้งนี้ บริ ษัท ได้เปิ ดโอกาสให้ผู ้ถือ หุ น้ เสนอชื่ อบุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบัติเหมาะสมเข้า รับการพิ จ ารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 นี้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มัติการเลือกตั้งกรรมการที่ พน้ จาก
ตาแหน่ งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง จานวน 2 คน ได้แก่
รายชื่อกรรมการ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
(2) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

ประเภทของกรรมการ
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การลงมติ
วาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล)
วาระที่ 6.

พิจารณา และอนุมตั ิการกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กาหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บาเหน็ จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน
หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนั้นให้ได้รบั เบี้ ยเลี้ ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2565 ที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุ มตั ิ โดย
จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนประจาเดือน ซึ่งในปี 2565 นี้ ทางคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มี
การเสนอขอปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับการเก็บข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแล้ว
พบว่าทางบริษัทไม่ได้มีการเสนอปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมาตั้งแต่ ปี 2558 – ปี 2564 นอกจาก
เหตุผลดังกล่าวนี้ แล้ว บริษัทยังมีผลประกอบการที่ดีทากาไรสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน และ
บริษัทยังได้ทาข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งได้สอบถามค่าตอบแทนกรรมการกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกาหนดนั้นอยูใ่ นอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่ อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาและอนุ มัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2565 เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทน
ประจาเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ

2563

2564

2565 (ปี ที่เสนอ)

ค่าตอบแทน/คน/เดือน

ค่าตอบแทน/คน/เดือน

ค่าตอบแทน/คน/เดือน

ประธานกรรมการบริษัท

45,000

45,000

50,000

รองประธานกรรมการบริษัท

40,000

40,000

40,000

กรรมการ

25,000

25,000

30,000

คณะกรรมการบริษทั
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คณะกรรมการ

2563

2564

2565 (ปี ที่เสนอ)

ค่าตอบแทน/คน/เดือน

ค่าตอบแทน/คน/เดือน

ค่าตอบแทน/คน/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

45,000

45,000

50,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

25,000

30,000

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการและคณะกรรมชุ ดย่อยไม่ได้รบั ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏ
ตามรายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อเรื่องการจัดการและการกากับดูแลกิจการ
การลงมติ
วาระนี้ ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7.

พิจารณา และอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดว่าให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หาก
ผูส้ อบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัท
ผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ันแทนผูส้ อบบัญชี
รายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่จากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
ได้เมือ่ พ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปี บัญชีนับแต่วนั ที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อี
วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2565 โดยคานึ งถึ งความน่ าเชื่ อถื อ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสานั กงาน
ตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัท
ย่อย ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคน
ใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้
1. นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3734 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562
(ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4521 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่
ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5315 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่
ปี 2561 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5659 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี
2559 (ลงนามในรายงานผูส้ อบบัญชี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปั จจุบนั ) หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5872 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี
ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม)
6. นางสาวบงกต เกรียงพันธุอ์ มร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 6777 เสนอรายชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัท
ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
7. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4807 เสนอรายชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัท
ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวได้
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีจากสานักงาน อีวาย จากัด ที่ได้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริ ษัท บริ ษัทย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ยวข้องกับบุ คคลดังกล่ าวจึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผูส้ อบบัญชี จากสานั กงาน อีวาย จากัด ได้เ ข้าตรวจสอบ
บัญ ชี ของบริ ษัท เป็ นปี ที่ 7 และเห็น ควรอนุ มัติค่ าสอบบัญ ชี และค่า สอบทานรายไตรมาสของบริ ษัท จ านวน
2,025,000 บาท และค่าบริการอื่นตามที่จ่ายจริง
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีต้งั แต่ปี 2562 จนถึง ปี 2565 (หน่ วย: บาท)
รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินบริษทั

2562

2563

2564

2565

ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
ค่าบริการอื่นๆ

1,760,000

1,920,000

1,920,000

2,025,000

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

การลงมติ
วาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ตาม
วัน และเวลา ที่ระบุไว้ขา้ งต้น และบริษัท จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ได้ต้งั แต่วนั ที่
30 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2565
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่านได้ กรุณากรอกข้อความในหนั งสือมอบฉันทะฉบับหนึ่ งฉบับใด ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9 ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น และ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้รายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ดว้ ยระบบ Blockchain AGM ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 11
อนึ่ ง บริษัทได้กาหนดให้วนั ที่ 10 มีนาคม 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุ มเป็ นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริ มการ
ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ได้
ในช่วงระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมแต่อย่าง
ใด
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

(นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 1
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 1/2565
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
----------------------------------------------------------------------------------ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท
จากัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-EGM) รวมจานวนทั้งสิ้ น 8 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด ดังนี้
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดงั นี้
1.

นายพิศณุ

พงษ์อชั ฌา

2.

นายอดิศกั ดิ์ สุขมุ วิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

3.

นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.

นางมณี

กรรมการ

5.

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6.

นายสุวิทย์

กิ่งแก้ว

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

7.

นายสมสัก

นนทกนก

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

8.

นางจิตเกษม หมู่มิ่ง

สุนทรวาทิน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม มีดงั นี้
1. นายปิ ยะ พงษ์อชั ฌา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจพาณิชย์และการเงิน

2. นางสาวลัดดา วรุณธารากุล

ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุ การบริษัท

ผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม มีดงั นี้
1. นายสมชาย ชินรักษา

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จากัด

ก่อนเริ่มประชุม
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้กล่าวแนะนาคณะกรรมการและผูเ้ ข้าร่วมในการประชุม พร้อมทั้งได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันนี้ บริษัท ได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาและมาตรการของหน่ วยงาน
ภาครัฐ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้ กาหนดให้มีการจัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือ (E-EGM) โดยมีการแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนของที่ ประชุมออนไลน์ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียง
หนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
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ผูด้ าเนิ นการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่าสาหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ จะเป็ นดังนี้
- วาระที่ 1 และ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้น ๆ
โดยหากเป็ นความคิดเห็นหรือคาถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถาม
ใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 4 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอื่น ๆ
และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัท ขอเชิญ นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย ผูถ้ ือหุน้ จากอาสาพิทกั ษ์
สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เพื่อตรวจสอบและร่วมเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อชั ฌา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ด การประชุม
และดาเนิ นการประชุมต่อไป
นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา ประธานกรรมการ ผูท้ าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวสวัสดีและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้
เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน
สื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ (ลงทะเบี ยนออนไลน์ ) ขณะนี้ เวลา 14.00 น.มีผู ้ถือ หุน้ และผู ้รับ มอบฉันทะลงทะเบี ยนประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (ลงทะเบียนออนไลน์ ) จานวน 442 ราย นั บจานวนหุน้ ได้ 964,729,284 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.13 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
(Record Date) (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) จานวน 1,395,468,858 หุน้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอ
เปิ ดการประชุม

เริ่มการประชุม
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสาเนา
รายงานการประชุม ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถ
ทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ด
ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
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กรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู ้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้
จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุ มว่า ก่อนเข้าวาระที่ 1 นี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ
ลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลา ผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ ง
เสียง
โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอในแต่ละ
วาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัท ได้
ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับชมการประชุมผูถ้ ือหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคาถามสามารถ
ส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย
จะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเห็นด้วย
ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่า
ท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อๆ ไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
1พฤศจิกายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
821,451,228
821,451,228
142,129,232

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
100.0000

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ขอให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการเป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 13

ผูด้ าเนิ นรายการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า จากที่บริษัท ได้นาส่งรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วนั้น บริษัท มีความประสงค์ที่จะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกาหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ตามลาดับ ("ข้อกาหนดสิทธิ") เนื่ องจากบริษัท ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้
สิทธิ เพื่อรักษาผลตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดย
เหตุการณ์ที่ตอ้ งปรับสิทธิเนื่ องจากบริษัท มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่มีราคาตา่
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท โดยคานวณจากวันแรกที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคลใน
วงจากัด ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุ มตั ิ
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท อี ก จ านวน 14,794,842 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม 1,543,864,540 บาท เป็ นทุ น จด
ทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท และ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ น
ดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

1,558,659,382 บาท (หนึ่ งพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้า
พันสามร้อยแปดสิบสองบาท)
1,558,659,382 หุน้ (หนึ่ งพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้า
พันสามร้อยแปดสิบสองหุน้ )
1 บาท (หนึ่ งบาท)
1,558,659,382 หุน้ (หนึ่ งพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้า
พันสามร้อยแปดสิบสองหุน้ )

หุน้ บุริมสิทธิ

- หุน้ (-หุน้ )”

ทั้ ง นี้ มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอานาจในการดาเนิ นการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนข้างต้น รวมทั้งมี
อานาจในการดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการดาเนิ นการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคาแนะนาหรือคาสัง่ ของนายทะเบียน
หรือเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่นาส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถ
ทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
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กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ด
ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู ้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้
จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุ มว่า ก่อนเข้าวาระที่ 2 นี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ
ลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้ ต่ อหนึ่ ง
เสียง
โดยวาระนี้ ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอในแต่ละ
วาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัท ได้
ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับชมการประชุมผูถ้ ือหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคาถามสามารถ
ส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย
จะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผู ้ ถือหุน้ ท่านใดเห็นด้วย
ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่า
ท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อๆ ไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจานวน 14,794,842 บาท จากทุน
จดทะเบี ยนเดิ ม 1,543,864,540 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุ นจานวน
14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนั ง สือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
959,925,123
24,000
959,949,123

คิดเป็ นร้อยละ
99.9975
0.0000
0.0025
100.0000

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ
JMART-W5
ประธานฯ ได้ขอให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการเป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นรายการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่ องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 2 ข้างต้น
การเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท
เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมัน่ คงมาก
ยิง่ ขึ้ น รวมทั้งบริษัท จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้านการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกาไรต่อ
บริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว
บริษัทจึงเสนอพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตาม
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ตามลาดับ เนื่ องจากบริษัท ได้ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ตอ้ งปรับสิทธิเนื่ องจากบริษัท มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่มีราคาตา่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท โดยคานวณจาก
วันแรกที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท มี อ านาจในการก าหนดและ/หรื อ แก้ไข เปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่
เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
วันออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน การชาระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็ นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) และจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
จัดสรร รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือ
บริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่าง ๆ และ/หรือการดาเนิ นการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนในการยื่น
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง
ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ ั บมอบอานาจช่วงในการดาเนิ นการ
ต่างๆ ข้างต้น
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คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ตามข้อกาหนดสิทธิ
และการมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการ
ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท ในครั้งนี้ ได้ทุกประการ โดยการ
ดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิ ธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถ
ทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ด
ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู ้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้
จะต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุ มและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุ มว่า ก่อนเข้าวาระที่ 3 นี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ
ลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ ง
เสียง
โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอในแต่ละ
วาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
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ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัท ได้
ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับชมการประชุมผูถ้ ือหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคาถามสามารถ
ส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย
จะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเห็นด้วย
ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่า
ท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อ ๆ ไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ
JMART-W5 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท
เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอานาจในการ
ดาเนิ นการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทในครั้งนี้ ได้ทุกประการ โดยการดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็ นตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
963,204,488
100.00000
ไม่เห็นด้วย*
*200
0.0000
รวม
963,204,688
100.0000
งดออกเสียง
19,400
หมายเหตุ : * จานวนหุน้ 200 หุน้ ไม่สามารถคานวณได้ดว้ ยจุดทศนิ ยม 4 ตาแหน่ ง

วาระที่ 4.

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

เมื่อไม่มีผูใ้ ดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุ มพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเรียนเชิญ คุณอดิศักดิ์
สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวก่อนปิ ดการประชุมในครั้งนี้ คุณอดิศกั ดิ์ สุขุมวิทยา ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุก
ท่านที่ ได้อนุ มตั ิ วาระที่ เกี่ยวกับการเพิ่มทุ น พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ื อหุน้ แทนผูบ้ ริหารของบริ ษัท ประธานฯ ได้กล่ าว
ขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ กรรมการ และทีมงานทุกท่าน สาหรับวันนี้ ขอปิ ดประชุม
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันนี้ และพบกันใหม่ในการประชุมครั้งหน้า
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ปิ ดประชุมเวลา 14.28 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา)

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวลัดดา วรุณธารากุล)
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 4
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ 2 ท่าน
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ได้พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ซึ่ง
ได้กาหนดไว้ว่า
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยหนึ่ งในสามเป็ นอัตราถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับหนึ่ งในสาม
อนึ่ ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ ง ชอบที่จะได้รบั การแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้า
ดารงตาแหน่ งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จบั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
ในปี นี้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ 2 ท่าน มีดงั นี้
รายชื่อ
1. นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
2. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

จานวนหุน้ ที่ถือ
*111,194,154
*225,575

คิดเป็ นร้อยละ
7.97%
0.02%

สิทธิในการออกเสียง
7.97%
0.02%

*หมายเหตุ : จานวนหุน้ (ข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

ในส่วนของการกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระได้งดออกเสียงในวาระนี้ ซึ่งกรรมการที่เหลือได้ทาการพิจารณาถึง
ทั้งด้านความเหมาะสม ประกอบกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าได้และตลอดระยะเวลาที่ได้ดารง
ตาแหน่ ง และปฏิ บัติ ง านในฐานะกรรมการก็ ส ามารถน าพาบริ ษั ท เจริ ญ รุ่ งเรื อ งตลอดมา ทั้งยังมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ
ให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้
กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่านได้รบั การแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
สรุปรายชื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รบั การเสนอกลับดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
รายชื่อ
1. นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
2. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

จานวนหุน้ ที่ถือ
*111,194,154
*225,575

คิดเป็ นร้อยละ
7.97%
0.02%

สิทธิในการออกเสียง
7.97%
0.02%

*หมายเหตุ : จานวนหุน้ (ข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 5
ประวัติยอ่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ

: นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
: 66 ปี
สัญชาติ : ไทย

การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั : กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบตั ิการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดผลตอบแทน
การศึกษา

2521 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2523 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Bridgeport University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2561 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทางาน :
2535 - ปั จจุบนั กรรมการ
2537 –ปั จจุบนั กรรมการ
2547 - ปั จจุบนั กรรมการบริหาร
2545 - ปั จจุบนั กรรมการ
2555 –ปั จจุบนั กรรมการ
2556 –ปั จจุบนั กรรมการ
2559 –ปั จจุบนั กรรมการ
2560 –ปั จจุบนั กรรมการ

บมจ. เจ มาร์ท จากัด
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส
บมจ. เจ มาร์ท จากัด
บจก. ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
บจก. บริหารสินทรัพย์เจ
บจก. เจมาร์ท โมบาย
บจก. เจ เวนเจอร์ส

การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั : 29 ปี (9 วาระ)
หากท่านได้รบั การเลือกตั้งดารงตาแหน่ งในครั้งนี้ ท่านจะดารงตาแหน่ ง อีก 3 ปี จะเป็ น 32 ปี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
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การถือหุน้ ในบริษทั
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564
- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหาร
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั อื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่น:
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

: 111,194,154 หุน้

:
:
:

10/11
6/6
12/12

(คิดเป็ นร้อยละ 7.97)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

(คิดเป็ นร้อยละ 90.90)
(คิดเป็ นร้อยละ 100)
(คิดเป็ นร้อยละ 100)

บมจ. เจเอ็มที เน็ ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (ประเภทธุรกิจติดตามหนี้
บริหารหนี้ ด้อยคุณภาพ ให้บริการสินเชื่อลิสซิ่งและสินเชื่อรายย่อย)
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ประเภทธุรกิจบริหารพื้ นที่และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน:
กรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์เจ (ประเภทธุรกิจรับซื้ อหนี้ ด้อยคุณภาพที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย)
กรรมการ บจก. เจ เวนเจอร์ส (ประเภทธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์และลงทุนในกิจการอื่น)
กรรมการ บจก. เจมาร์ท โมบาย (ประเภทธุรกิจจัดจาหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งค้าปลีกและค้าส่ง )
กรรมการ บจก. ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท (ประเภทธุรกิจโรงแรม)
การมีสว่ นร่วมได้เสียเป็ นพิเศษในการประชุมครั้งนี้
-ไม่มีการมีสว่ นร่วมได้เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ใหญ่/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน (ในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา) ดังนี้
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 5
ประวัติยอ่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
อายุ : 80 ปี
สัญชาติ : ไทย
การดารงตาแหน่งในบริษทั

: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา
ปริญญาตรีบญ
ั ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 966
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2547 Director Accreditation Program (13/2004)
2548 Audit Committee Program (6/2005)
2550 Director Certification Program (87/2007)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทางาน :
2506 – 2543 ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี, รองกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
2556 - 2564 กรรมการ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
2544 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โปรเฟสชัน่ แนลอัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จากัด
2550 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานการตรวจสอบ
บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั : 19 ปี (6 วาระ)
หากท่านได้รบั การเลือกตั้งดารงตาแหน่ งในครั้งนี้ ท่านจะดารงตาแหน่ ง อีก 3 ปี จะเป็ น 22 ปี
การถือหุน้ ในบริษทั

:

225,575 หุน้
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(คิดเป็ นร้อยละ 0.02)
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564
- คณะกรรมการบริษัท
:
- คณะกรรมการตรวจสอบ
:
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน :

11/11 ครั้ง
4/4 ครั้ง
6/6 ครั้ง

(คิดเป็ นร้อยละ 100)
(คิดเป็ นร้อยละ 100)
(คิดเป็ นร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั อื่น
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
: ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี, รองกรรมการผูจ้ ดั การ,
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ, ประธานการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
กิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
บริษัท โปรเฟสชัน่ แนลอัลไลแอนซ์ กรุ๊ป

การมีสว่ นร่วมได้เสียเป็ นพิเศษในการประชุมครั้งนี้
-ไม่มีการมีสว่ นร่วมได้เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ใหญ่/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน (ในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา) ดังนี้
-กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจาไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
-ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต
-ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 6
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ชื่อ-นามสกุล : นายสมสัก นนทกนก
อายุ : 61 ปี
สัญชาติ : ไทย
เลขที่บตั รประชาชน : 3100202808860
ที่อยู่ : 89/1 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การดารงตาแหน่งในบริษทั
การศึกษา
2521
2524
2530
2542
2551
2553

: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

บัญชีบณ
ั ฑิต
ประกาศนี ยบัตรขัน้ สูงทางการสอบบัญชี
บัญชีมหาบัณฑิต
MBA (Finance)
CAIA
FRM

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Manchestor University, UK
Chartered Alternative Investment Analyst
Global Association of Risk Professional

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:
2558
CGI รุ่น 5/2015 Corporate Governance for สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Capital Market Intermediaries
2542
Company Director Course
Singapore Institute of Directors
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วง 5 ปี ) :
2553 – 2556
อาจารย์พิเศษ
2556 – ปั จจุบนั
อาจารย์พิเศษ
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสยาม
บริษัท หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุ มตั ิการกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
คุณสมบัติตอ้ งห้าม : -ไม่ม-ี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั : -ไม่มีสัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในเครือ : -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ : -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา :
-ไม่ม-ี
กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา : -ไม่ม-ี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 25

ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ : -ไม่ม-ี
การมีสว่ นได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : -ไม่ม-ี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 26

สิ่งที่สง่ มาด้วย 6
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
อายุ 71 ปี
หมายเลขบัตรประชาชน : 5100200026607
ที่อยู่
: 37/214 ซ.ลาดปลาเค้า 62 แขวงอนุ สาวรีย์ ข.บางเขน กทม.10220
ตาแหน่งในบริษทั

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา
2513 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
2533 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553 วุฒิบตั รการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม ศาลยุติธรรม
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2549
Director Certification Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ (ในช่วง 5 ปี ) :
2517 – 2523
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
2523 – 2527
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
2527 – 2535
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
2562 – 2563
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
2563- ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
2563- ปั จจุบนั
กรรมการ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จากัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แวลู ครีเอชัน่ คอนซัลติ้ ง จากัด

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุ มตั ิการกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
คุณสมบัติตอ้ งห้าม : -ไม่ม-ี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั : จานวน 769,440 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.06)
สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในเครือ :
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) จานวน 79,474 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.01)
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) จานวน 84,473 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.01)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ : -ไม่ม-ี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 27

ความสัมพันธ์กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา :
-ไม่ม-ี
กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา : -ไม่ม-ี
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือทีป่ รึกษากฎหมาย : -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ : -ไม่ม-ี
การมีสว่ นได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : -ไม่ม-ี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 7
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ได้นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่ไม่ทาหน้าที่จดั การ
ของบริษัท เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม และมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุน้ การถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้ นๆ ด้วย (ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนั กงาน ที่ ปรึกษาที่ ได้เงินเดื อนประจา หรื อ ผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึกษาของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท (บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็ นบริษัทเดียวกัน)
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัท
ย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา
2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่ได้รบั การแต่งตั้งขึ้ นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ แ ละแสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
หรือญาติสนิ ทของบุคคลดังกล่าว
7. หากดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วยจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวและผลตอบแทนที่ได้รบั
จากบริษัทนั้นด้วย
8. ไม่ เป็ นกรรมการใดๆ ในบริ ษั ท อื่ น ในกลุ่ ม ที่ เ ป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ยนทั้งนี้ คณะกรรมการอิ ส ระต้อ งเป็ นผู ้ที่ ผ่ า น
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นิ ยามกรรมการอิสระของ บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ข้างต้น มีความเข้มข้น กว่าข้อกาหนดขั้นตา่ ของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อห้ามที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา เป็ นกรรมการอิ สระของบริษัทรวมถึงกาหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็ นบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนดารงตาแหน่ ง เป็ นต้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 29

สิ่งที่สง่ มาด้วย 8
ข้อบังคับของบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
------------------------------------------หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ"
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนั งสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือ หุน้ ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ
ผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุ มโดยบริษัท ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานายความสะดวกตามสมควร
ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ครั้งใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 38 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
การประชุ มผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ให้จดั ขึ้ น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด
ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่อ
อนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ และนาย
ทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุ ม และโฆษณาคาบอกกล่าวนั ดประชุ มในหนั งสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 37. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทาเป็ นหนังสือตามแบบ
ที่นายทะเบียนกาหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั
มอบฉันทะเข้าประชุม
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ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นั บรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุน้ ที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมนั้นเป็ นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุน้ นั้ นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัดประชุ มใหม่ และให้ส่งหนั งสือนั ด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่ง
ชัว่ โมง ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้ หนึ่ งหุน้ มีเสียงหนึ่ งเสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)
การซื้ อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค)
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุ ค คลอื่ น เข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
(จ)
การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้ กู ้
(ฉ)
การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผ่านมากิจการของบริษัท ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุ มตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร (ถ้ามี)
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 9

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข
สาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

» กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. และแนบสาเนาบัตรประชาชน
» กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ ทั้งชุดพร้อมทั้งบาร์โค้ดมาด้วยและส่งคืนบริษัท ทั้งฉบับ
» ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามที่ผรู ้ บั มอบฉันทะเห็นสมควรในวาระการ
ประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย × หน้าข้อ (ก) ของวาระการประชุมดังกล่าว
» ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงค์ของท่านในวาระการประชุมใดๆ
โปรดกาเครื่องหมาย × หน้าข้อ (ข) ของวาระการประชุมดังกล่าว
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
----------------เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุ กร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ (E-AGM)
เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
----------------เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า

เดือน

พ.ศ.
สัญชาติ

ถนน
เขต

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

บ้า นเลขที่
อาเภอ/

จังหวัด
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในรอบปี 2564
(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงาน ปี 2564 และ
พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรผลกาไรจากผลการดาเนิ นงาน ปี 2564
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือ
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ร ะบุ ไ ว้ข า้ งต้น รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(
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ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 9

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
----------------เขียนที่
วันที่

เดือน

(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2)
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(3)

พ.ศ.

เสียงดังนี้
เสียง
เสียง
ปี

อายุ

หรือ
ปี
หรือ

อายุ

ปี

อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุ กร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ (E-AGM)
เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด
เสียง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในรอบปี 2564
(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงาน ปี 2564 และ
พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรผลกาไรจากผลการดาเนิ นงาน ปี 2564
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. หนั งสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ื อหุน้ ที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 10
คาชี้ แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียน
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
เนื่ องด้วยบริษัทได้จดั ให้มีการประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา
14:00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เท่านั้น ซึ่งบริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้อง
ประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขต
สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เพื่อให้การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่อ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ของบริ ษั ท เป็ นไปด้วยความโปร่ งใสชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้ถื อ หุ น้ บริ ษั ท จึงเห็ น ควร
กาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผูถ้ ือ
หุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป บริษัทจึงขอชี้ แจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1
กรณีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยัง
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2
กรณีผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผูม้ อบ
ฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิ ติบุคคล
2.1
กรณีผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทน
นิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคล
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2
กรณีผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทน
นิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทา
การแทนนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
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3. ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรือเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นาความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้
บังคับโดยอนุ โลมกับผู ้ถือ หุน้ หรื อผู ้เข้าร่ ว มประชุ ม ซึ่งมิได้มี สัญ ชาติ ไทยหรื อซึ่งเป็ นนิ ติบุ คคลที่ จัด ตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลนั้ นอาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่ นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือ
โดยเจ้าหน้าที่ของนิ ติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิ ติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิ ติ
บุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อที่ต้งั สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมด้วย และให้ผแู ้ ทนนิ ติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 11
แนวทางปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยระบบ Blockchain AGM
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ("บริ ษัท") มีมติให้เรี ยกประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เท่านั้น ซึ่งบริษัทจะ
ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท
ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
บริษัทให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายของภาครัฐเพื่อลดการแพร่ระบาด และภายใต้กฎหมายที่อานวยความ
สะดวกในการประชุมแบบ e-meeting ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรการการรักษา
ความมัน่ คงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ เพื่อ อานวยความสะดวกให้กับ ผูถ้ ื อหุ น้ เพิ่ม ขึ้ น บริ ษั ท จะเปิ ดให้เริ่ม ลงทะเบี ยนอิเล็ ก ทรอนิ กส์ผ่า นระบบ
Blockchain AGM Voting Application ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม -7 เมษายน 2565 และขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิสาหรับ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ สาหรับกรณีผถู ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาและเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้อง
ดาเนิ นการยืนยัน และพิสูจน์ตวั ตนตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐ พร้อมทั้งติดตั้งแอพพลิเคชัน่ สาหรับการเข้าร่วม
ประชุมแบบ e-meeting และการยืนยันตัวตนแบบ e-kyc และการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ Blockchain ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. แอพพลิเคชั ่นที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องดาเนินการติดตั้ง
1.1 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID เพื่อทาการยืนยันตัวตนแบบ e-kyc โดยผูถ้ ือหุน้ จะต้องเป็ นสมาชิกระดับ Gold เท่านั้น
ท่านสามารถไปทาการ Dip Chip เพื่อเป็ นสมาชิกระดับ Gold ได้ทนั ทีที่ Jaymart Store ทุกสาขาใกล้บา้ นท่าน
1.2 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting เพื่อดาเนิ นการลงคะแนนในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
1.3 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ZOOM เพื่อเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
คาอธิบายการติดตั้งและการใช้โปรแกรมต่างๆ
1.1 การติดตั้งแอพพลิเคชั ่น JID
สามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือสแกน
QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้
แอพพลิเคชั ่น JID
ระบบปฎิบตั ิการ Android
ระบบปฎิบตั ิการ iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.jventures.wallet
https://apps.apple.com/th/app/jfin-wallet/id1438971974
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1.2 การติดตั้งแอพพลิเคชั ่น AGM Voting
สามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือ
สแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้
แอพพลิเคชั ่น AGM Voting
ระบบปฎิบตั ิการ Android
ระบบปฎิบตั ิการ iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.jventures.agm
https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272

1.3 การติดตั้งแอพพลิเคชั ่น ZOOM
สามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ZOOM บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือสแกน
QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้
ระบบปฎิบตั ิการ Android
ระบบปฎิบตั ิการ iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
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2. การลงทะเบียนใช้สิทธิ์บน แอพพลิเคชั ่น AGM Voting
(เปิ ดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -7 เมษายน 2565)

2.1 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รบั จาก SMS ให้ถูกต้อง
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2.2 กาหนดรหัสผ่าน 6 หลัก (ระบุ 2 ครั้ง) แนะนาให้ใช้รหัสผ่านเดียวกับใน JID

2.3 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นผ่านทางแอพพลิเคชัน่ โดยเลือกการประชุมที่ท่าน
ต้องการยืนยันสิทธิ์

2.4 ระบุอีเมล์ที่ติดต่อได้ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อที่จะนาส่ง Username และ
Password ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กบั แอพพลิเคชัน่ สาหรับการ
เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ e-meeting ผ่านการประชุมด้วย Zoom Meeting
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 ซึ่งจะส่งออกจาก IR@jaymart.co.th
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2.5 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รบั จากอีเมล์ให้ถูกต้อง

2.6 ยืนยันตัวตน ตามมาตรฐานดิจทิ ลั ไอดี

2.7 ระบบจะขอให้ยนื ยันตัวตน ผ่านแอพพลิเคชัน่ JID ตามมาตรฐานความน่ าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยนื ยันตัวตน
(Authenticator Assurance Level: AAL 2.2)
2.8 ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
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2.9 ระบุรหัสผ่านของ JID ให้ถูกต้อง

2.10 พิสูจน์ตวั ตน ด้วยการเอียงหน้าตามตัวอย่าง ทั้งหมด 2 ครั้ง

2.11 กลับสู่แอพพลิเคชัน่ AGM Voting
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2.12 เสร็จสิ้ นกระบวนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นผ่านทางแอพพลิเคชัน่
3. วันที่ 8 เมษายน 2565 เข้าสูร่ ะบบ AGM Voting
โดยบริษัท แนะนาให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ไว้กบั ตัวท่าน (1) เพื่อการโหวตตามวาระ และ (2) เพื่อ
การเข้าร่วมประชุมผ่าน e-meeting ด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Meeting Id และ
Password ในการเข้าระบบประชุม e-meeting ตามที่บริษัท ได้จดั ส่งให้ท่านตาม email ที่ท่านแจ้งมา
3.1 เข้าสู่แอพพลิเคชัน่ AGM Voting และเลือกการประชุมที่ท่านต้องการเข้าร่วม

3.2 กดปุ่ ม Next เพื่อเริ่มการประชุม
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3.3 ระบบจะขอให้ยนื ยันตัวตน ผ่านแอพพลิเคชัน่ JID ตามมาตรฐานความน่ าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยนื ยันตัวตน
(Authenticator Assurance Level: AAL 2.2)
3.4 ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

3.5 ระบุรหัสผ่านของ JID ให้ถูกต้อง
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3.6 พิสูจน์ตวั ตน ด้วยการเอียงหน้าตามตัวอย่าง ทั้งหมด 2 ครั้ง

3.7 กลับสู่แอพพลิเคชัน่ AGM Voting และชมการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting โดยร่วมประชุมผ่าน emeeting ด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Meeting Id และ Password ในการเข้าระบบ
ประชุ ม e-meeting ตามที่บริษัท ได้จดั ส่งให้ท่านตาม email โดยระหว่างการประชุมท่านที่มีคาถาม
สามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
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3.8 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิ ดให้ลงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผคู ้ ุมการประชุม โดยประธานในที่ประชุม
จะเป็ นผูป้ ระกาศในช่วงลงคะแนนเสียง

3.9 เมื่อประธานเปิ ดให้ลงความเห็นแล้ว ระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ต้องระบุทุกครั้งก่อนลงความเห็น)
ทั้งนี้ ท่านจะต้องกด เพื่อแสดงตัวตนว่าท่านอยูใ่ นวาระดังกล่าว เพื่อที่จะนับเป็ นฐานเสียง
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3.10 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออก
เสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียงและในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบ
ประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ

3.11

ทาขัน้ ตอนที่ 3.8 – 3.10 ซ้า จนกว่าจะครบทุกวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว โดยผูถ้ ือหุน้ ที่
โหวตผ่านระบบ Blockchain AGM จะเห็นผลโหวตแต่ละวาระในที่ประชุม e-meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลัดดา วรุณธารากุล)
เลขานุ การบริษัท
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 12
คาบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสาคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal
Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้
นิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผูถ้ ือหุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะ
“กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ ความจาเป็ น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
บริษัทจาเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
และ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิ กส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของท่าน
เพื่อนาไปใช้ภายใต้วตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกาหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล
- ได้รบั ข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัท กาหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
- ได้รบั ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันกาหนดสิทธิผถู ้ ือหุน้ (Record Date) ล่าสุด
- ได้รบั ข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
การประมวลผลข้อมูล
บริษัทใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับ
คะแนนเสียง หรือดาเนิ นการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลไปยังผู ้
ให้บริการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลดังกล่าว
ข้างต้น
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดาเนิ นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลและ
ตามกฎหมายกาหนดเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์การจัดประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (EAGM) ดังกล่าว
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สาหรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของ
ท่ านในรายงานการประชุ ม สามัญผู ้ถือหุน้ โดยรายงานดังกล่ าวจะถู ก เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทพร้อ มนาส่ งไปยังตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
กาหนด
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะที่ท่านเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง
รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
สิทธิในการขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มู ลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วน
บุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด สิทธิรอ้ งเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ
1) ทางไปรษณี ย:์ “ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7” บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนน
รามคาแหง แขวงราษฏร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
2) ทางอิเล็กทรอนิ กส์: E-mail: DPO_Jaymart@jaymart.co.th
มาตรการรักษาความปลอดภัย
บริษัทได้จดั ให้มีระบบการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการ
เปลี่ยนแปลง และการทาลาย โดยไม่ได้รับอนุ ญาตโดยบริษัท ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดาเนิ นการ
ตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่า นสามารถ
ปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนาส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่นข้อมูล เชื้ อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็ นข้อมู ลที่ไม่จาเป็ นต่อการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิ ดข้อความดังกล่าวบริษัท ขอสงวน
สิทธิในการปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รบั โดยไม่ถือเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 13
แผนที่สาหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ

หมายเหตุ

จัดส่งเอกสารหนังสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (E-AGM) ได้ที่แผนก
นักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7 สานักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวง
ราษฏร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-308-8152, 02-308-8068, 02-308-8197
รถโดยสารประจาทางที่ผ่าน 58, 113, 519, ปอ. 8, ปอ. 168, ปอ. 514, ปอ. 519
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