วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
2. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564
3. QR Code สาหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
8. คาชี้ แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ และ
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. แนวทางปฏิบัติในการประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่ านสื่ ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์ดว้ ย
ระบบ Blockchain AGM
10. คาบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
11. แผนที่สาหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ (Proxy)
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญ
ผู ้ถื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ ที่ 28 กุ มภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) เท่านั้น ซึ่งบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จากัด
(มหาชน) เลขที่189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้ นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
โดยบริ ษั ท ได้จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วให้แ ก่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้เปิ ดเผยรายงาน
กา รป ระ ชุ ม ดั ง กล่ าว ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อหุ ้ น แ ละ นั กล งทุ นทั ่ ว ไ ป ผ่ าน ท า ง เ ว็ บ ไซ ต์ ข อง บริ ษั ท
(https://www.jaymart.co.th) และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไข
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หน้าที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ 1/2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้
มีการบันทึ กถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึ่งได้บนั ทึกถูกต้อง
ตามความเป็ นจริง ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2
การลงมติ
วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุ นจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่ องจากบริษัท มีความประสงค์ที่จะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุ นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท
จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ตามลาดับ ("ข้อกําหนดสิทธิ") เนื่ องจากบริษัท
ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิ ม โดยเหตุการณ์ที่ตอ้ งปรับ
สิทธิเนื่ องจากบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่มี
ราคาตา่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท โดยคานวณจากวันแรกที่มี
การเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3
ดัง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ต้อ งเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จ านวน 14,794,842 บาท จากทุ น จด
ทะเบียนเดิม 1,543,864,540 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

จานวน 1,558,659,382 บาท (หนึ่ งพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสน
ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาท)
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หน้าที่ 2

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

1,558,659,382 หุน้ (หนึ่ งพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสน
ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสองหุน้ )
1 บาท (หนึ่ งบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

1,558,659,382 หุน้ (หนึ่ งพันห้าร้อยห้าสิ บแปดล้านหกแสน
ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสองหุน้ )
- หุน้ (-หุน้ )”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอานาจในการลง
นามในคาขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิ ของ
บริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ การดาเนิ นการแก้ไขเพิ่มเติ มหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสาร
ดังกล่าวที่ เกี่ ย วข้อ งกับการจดทะเบี ย นแก้ไขหนั งสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษั ท ที่ ตอ้ งยื่ นต่ อกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและ
เกี่ยวเนื่ องกับการดาเนิ นการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และการตีความของหน่ วยงานราชการที่เ กี่ยวข้อง รวมทั้งตามคาแนะนาหรือคาสัง่ ของ
นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรให้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ สามัญ ผู ้ถื อหุ น้ ครั้ง ที่ 1/2565 พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเพิ่ มทุ น
จดทะเบียนของบริษัท อีกจานวน 14,794,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,543,864,540
บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุ ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอานาจ
ตามที่เสนอข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้ ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ
JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่ องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น และตามมติคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 บริษัทฯ จึงเสนอพิจารณาอนุ มตั ิการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นจานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ภ ายใต้โ ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ
JMART-W5 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดง
สิทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5
ตามลาดับ เนื่ องจากบริษั ทได้ปรับสิท ธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ตอ้ งปรับสิทธิเนื่ องจากบริษัทมีการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่มีราคาตา่ กว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท โดยคานวณจากวันแรกที่ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับ
บุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ หารของบริษั ท และ/หรือบุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอานาจใน
การกาหนดและ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั
หรื อ แย้ง กับ ประกาศ กฎเกณฑ์ หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ ง รวมถึ ง การก าหนดและแก้ไ ข
เปลี่ ย นแปลงวัน ออกหุ น้ สามัญ เพิ่ ม ทุ น การช าระค่ า หุ น้ (ไม่ว่า เป็ นตัว เงิ น หรื อ ทรัพ ย์สิ น อื่ น
นอกจากตัว เงิ น ) และจ านวนหุ น้ สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ จัด สรร รวมทั้ง เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดที่
เกี่ยวข้อง การแก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือบริคณห์
สนธิ และ/หรือคาขอต่าง ๆ และ/หรือการดาเนิ นการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบีย นในการยื่ นจดทะเบี ย นเพิ่ มทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษัท ต่ อกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้า
กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่ งรวมถึ งการติ ดต่อ
และการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้องกับ การจัดสรรหุ น้ สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตลอดจนการนาหุ น้ สามัญ เพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ าวเข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิประสบ
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ผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ บั มอบอานาจ
ช่วงในการดาเนิ นการต่าง ๆ ข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่ มทุ นของบริ ษั ท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ JMART-W3,
JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกาหนดสิทธิ และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้ ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-EGM) ตามวัน และเวลา ที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น และบริษั ทจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเพื่อเข้าร่วมประชุ ม ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ได้ต้งั แต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่ งฉบับใด ปรากฏตามสิ่ งที่
ส่งมาด้วย 7 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น และ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท
โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้รายละเอียดแนวปฏิบตั ิ ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9
อนึ่ ง บริษัทได้กาหนดให้วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date)
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

(นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564
บริษทั เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน)
-----------------------------------------------------------------------------------

ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ
มาร์ท จากัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
10240
โดยในการประชุ มวันนี้ มี กรรมการเข้าร่วมประชุ มทั้งจากสถานที่ ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์รวมจานวนทั้งสิ้ น 7 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด ดังนี้
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดงั นี้
1. นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา
2. นายอดิศกั ดิ์ สุขุมวิทยา
3. นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
4. นางมณี
สุนทรวาทิน
5. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
6. นายสุวทิ ย์ กิ่งแก้ว
7. นายสมสัก นนทกนก
ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม มีดงั นี้
1.
2.

นายกิติพฒ
ั น์ ชลวุฒิ
นางสาวลัดดา วรุณธารากุล

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุ การบริษัท

ผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมชาย ชินรักษา
นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล
นางสาวณัฐหทัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกฤติชยั สาราญบารุง
นางรัชดา เกลียวปฎินนท์

6.

นายชยพร เอื้ อโกวิทธุช์ ยั

7.

นางสาวชนนิ กานต์ อรัญรัตน์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
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8.

นางสาวเสาวลักษณ์ จงเลิศธรรม

จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)

ก่อนเริ่มประชุม
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้กล่าวแนะนาคณะกรรมการและผูเ้ ข้าร่วมในการประชุม พร้อม
ทั้งได้แจ้งต่ อ ที่ ประชุ มว่า การประชุ มวิสามัญผู ้ถือหุน้ ครั้ง ที่ 2/2564 ในวันนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามค าแนะนาและ
มาตรการของหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้
กาหนดให้มีการจัดการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือ E-EGM โดยมีการแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มีการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม ได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่าการออกเสียงลงคะแนนของที่ ประชุ มออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ื อหุน้ มี
คะแนนเสียง หนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
ผูด้ าเนิ นการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่าสาหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ จะเป็ นดังนี้
- วาระที่ 1 และ วาระที่ 5-7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4 ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนั งสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้น ๆ
โดยหากเป็ นความคิดเห็นหรือคาถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้ น ๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือ
สอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอื่น ๆ
และเพื่อความโปร่งใสในการนั บคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย ผูถ้ ือหุน้ จาก
อาสาพิทกั ษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เพื่อตรวจสอบและร่วมเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผู ้
ถือหุน้
ต่อจากนั้ นได้เรียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ เป็ นประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ด
การประชุม และดาเนิ นการประชุมต่อไป
นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา ประธานกรรมการ ผูท้ าหน้าที่ ประธานในที่ ประชุมได้กล่าวสวัสดี และขอบคุณผูถ้ ือหุน้
ทุกท่านที่ ได้เข้าร่วมการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ของ บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (ลงทะเบียนออนไลน์) ขณะนี้ เวลา 14.10 น.มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง 52 ราย นั บจานวนหุน้ ได้ 39,849,877 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 3.86% ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
มีผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 363 ราย นั บจานวนหุน้ ได้ 566,117,712 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 54.83 ของจานวน
หุน้ ที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด รวมมี ผู ้ถื อหุ น้ และผู ร้ ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุ ม 415 ราย นั บจ านวนหุ น้ ได้
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605,967,589 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.68 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) (วันที่ 10 กันยายน 2564) จานวน
1,032,583,940 หุน้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิ ดการประชุม
เริ่มการประชุม
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564
ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของ
ที่ประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุม ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณี ที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ 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 ท่านจะต้อ งกด Unmute
และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่าน
มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งใน
วาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ ประชุ มว่า ก่อนเข้าวาระที่ 1 นี้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัว ตนอีกครั้ง
ก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลา ผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้
ต่อหนึ่ งเสียง
โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอ
ในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
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ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่
บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
เพื่ อรับชมการประชุ ม ผู ถ้ ื อหุน้ และพิ จารณารายละเอี ยดในแต่ ละวาระ ในระหว่างการประชุ มท่ านที่ มี
คาถามสามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain
AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณี ที่ผูถ้ ื อ
หุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด
ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถื อว่าท่ านเห็นด้วยในแต่ ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้ นๆ ก่อนการ
พิจารณาวาระต่อๆ ไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
603,512,635
73,000
603,585,635

คิดเป็ นร้อยละคิดของจํานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9879
0.0000
0.0121
100.0000

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ประธานฯ ได้ขอให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการเป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นรายการ นาเสนอต่อที่ ประชุ มว่า จากผลการดาเนิ นงานของบริษัทในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวมสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริษัทในงวด 6 เดือน จานวน 565.7
ล้านบาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ได้พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับ
กาไรสุทธิหลักหักภาษี งวด 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 โดยประกาศการจ่ายเงินปั นผลระหว่างการจากกาไร
ของบริษัทในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจานวน 414,326,324 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
จากกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงานครึ่งปี แรกของปี 2564
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ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นอัตราเดิมที่ได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยกาหนดวัน Record Date เป็ นวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และขึ้ นเครื่องหมาย XD วันที่ 23
สิงหาคม 2564 และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 บริษัทได้ดาเนิ นการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแก่ผูถ้ ือหุน้ เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว
จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 2 เป็ นวาระพิจารณารับทราบ ถ้าไม่มีคาถามขอดาเนิ นการต่อวาระ
ที่ 3 ต่อไป
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ขอให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการเป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นรายการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า พระราชบั ญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กาหนดให้บริษัทสามารถออกหุน้ เพิ่มทุนได้เมื่อหุน้ ทั้งหมดได้ออกจาหน่ ายและได้รบั
ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หนุ ้ ที่ยงั จาหน่ ายไม่ครบเป็ นหุน้ ที่ตอ้ งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้ อหุน้ โดยบริษัทจะต้องตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ ยงั ไม่ได้จาหน่ ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ ของบริษัท ก่อนการออกหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่ องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อน
ปั จจุ บั น บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 1,159,077,312 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้น สามั ญ จ านวน
1,159,077,312 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และมีหุน้ สามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (JMART-W5) ซึ่งเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ เดิ มตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จานวน 16,369 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาทโดยบริษัท
ยังคงมีหุน้ คงเหลื อเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุ นของบริษัท ครั้งที่ 3
(JMART-W3) จานวน 20,375,464 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (2) รองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่ มทุ นของบริษัท ครั้งที่ 4 (JMART-W4) จานวน 47,849,467 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท และ (3) รองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (JMARTW5) จานวน 50,983,631 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท
บริ ษั ทจะต้ อ งลดทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษั ทจ านวน 16,369 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม
1,159,077,312 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยน 1,159,060,943 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ ยงั ไม่ได้นา
ออกจาหน่ ายจานวน 16,369 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4.
เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นดังนี้
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“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

จานวน 1,159,060,943 บาท (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยห้าสิบเก้าล้านหกหมื่น
เก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
1,159,060,943 หุน้ (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยห้าสิบเก้าล้านหกหมื่น
เก้าร้อยสี่สิบสามหุน้ )
1 บาท (หนึ่ งบาทถ้วน)
1,159,060,943 หุน้ (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยห้าสิบเก้าล้านหกหมื่น
เก้าร้อยสี่สิบสามหุน้ )
- หุน้ (-หุน้ )”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอานาจในการลงนามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยืน่ ขอจดทะเบียนแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การดาเนิ นการแก้ไขเพิ่มเติ มหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการดาเนิ นการ
ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคาแนะนาหรือคาสัง่ ของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุ มตั ิการลดทุน
จดทะเบี ยนของบริ ษัทจ านวน 16,369 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม 1,159,077,312 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยน
1,159,060,943 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ ายจานวน 16,369 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 1.00 บาท การแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณี ที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ 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 ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
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กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่าน
มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่ง
ในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ ประชุ มว่า ก่อนเข้าวาระที่ 3 นี้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
ก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้
ต่อหนึ่ งเสียง
โดยวาระนี้ ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอ
ในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่
บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
เพื่ อรับชมการประชุ ม ผู ถ้ ื อหุน้ และพิ จารณารายละเอี ยดในแต่ ละวาระ ในระหว่างการประชุ มท่ านที่ มี
คาถามสามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain
AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสีย ง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณี ที่ผูถ้ ื อ
หุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด
ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถื อว่าท่ านเห็นด้วยในแต่ ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้ นๆ ก่อนการ
พิจารณาวาระต่อๆ ไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 16,369 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 1,159,077,312 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,159,060,943 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียน
ที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ ายจานวน 16,369 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นตามรายละเอียดที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
603,627,640
-

คิดเป็ นร้อยละคิดของจํานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9994
0.0000
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งดออกเสียง
รวม

3,502
603,631,142

0.0006
100.0000

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ขอให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการ นาเสนอต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นรายการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อ
(1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (2) รองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) ที่จดั สรรให้แก่ผูล้ งทุนที่จองซื้ อและ
ได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ (3) รองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3 และ JMART-W4 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
และครั้งที่ 4 ตามลาดับ ("ข้อกําหนดสิทธิ") เนื่ องจากบริษัทได้ปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิจากกรณี ที่บริษัท
จ่ายเงินปั นผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไป
กว่าเดิม
ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 384,803,597 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,159,060,943 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,543,864,540 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 384,803,597 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

จานวน 1,543,864,540 บาท (หนึ่ งพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสน
หกหมื่นสี่พนั ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
1,543,864,540 หุน้ (หนึ่ งพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหก
หมื่นสี่พนั ห้าร้อยสี่สิบหุน้ )
1 บาท (หนึ่ งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

1,543,864,540 หุน้ (หนึ่ งพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหก
หมื่นสี่พนั ห้าร้อยสี่สิบหุน้ )
- หุน้ (-หุน้ )”

ทั้งนี้ วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่ องกันกับวาระที่ 4 ดังนั้ น หากวาระที่ 4 ไม่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 5 และวาระที่ 6
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ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอานาจในการลงนามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยืน่ ขอจดทะเบียนแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การดาเนิ นการแก้ไขเพิ่มเติ มหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการดาเนิ นการ
ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคาแนะนาหรือคาสัง่ ของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 384,803,597 บาท จากทุ นจดทะเบียนเดิมจานวน 1,159,060,943 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,543,864,540 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 384,803,597 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท การแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณี ที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ 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 ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่าน
มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งใน
วาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ ประชุ มว่า ก่อนเข้าวาระที่ 4 นี้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
ก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 14

การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้
ต่อหนึ่ งเสียง
โดยวาระนี้ ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอ
ในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่
บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
เพื่ อรับชมการประชุ ม ผู ถ้ ื อหุน้ และพิ จารณารายละเอี ยดในแต่ ละวาระ ในระหว่างการประชุ มท่ านที่ มี
คาถามสามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain
AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณี ที่ผูถ้ ื อ
หุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด
ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถื อว่าท่ านเห็นด้วยในแต่ ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้ นๆ ก่อนการ
พิจารณาวาระต่อๆ ไป
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้กบั
บริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) นั้นได้จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายเดิมหรือไม่
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการได้ตอบคาถามว่าการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุ นในครั้งนี้ เป็ นการจัดสรร
หุน้ เพิ่มทุนแบบ Private Placement เท่านั้น ไม่มีการจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ผูด้ าเนิ นรายการได้อ่านคาถามของ นายสาธิต พละเลิศ สอบถามว่า การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุ นแบบ Private
Placement ชาระเงินวันไหน
นายปั ญญา ชุ ติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการได้ตอบคาถามว่าการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุ นแบบ Private Placement
กาหนดชาระเงินช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ประมาณวันที่ 30 พ.ย. 2564
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งใน
วาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้วมี มติ อนุ มัติการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริษัทอี กจานวน 384,803,597
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,159,060,943 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,543,864,540 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ มทุ นจานวน 384,803,597 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนั งสื อ
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บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริษัท เป็ นตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
558,721,410
44,207,435
218,300
603,147,145

คิดเป็ นร้อยละคิดของจํานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
92.6343
7.3295
0.0362
100.0000

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท ครั้งที่ 6
(JMART-W6)
ประธานฯ ได้ขอให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการ นาเสนอต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นรายการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่ องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4
ข้างต้น บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุ นพร้อมกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุ นของ
บริษัท (JMART-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผูล้ งทุนที่จองซื้ อและได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท วีจีไอ จากัด
(มหาชน) จานวน 25,337,882 หน่ วย และ (2) บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) จานวน 16,723,002 หน่ วย โดยมี
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ต่อ 1 หุน้ สามัญ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ JMARTW6 จะมีวนั ครบกาหนดอายุไม่เกิน 3 ปี 9 เดือน นับแต่วนั ที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 30.3370 บาทต่อหุน้
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนดังกล่าวเป็ นผูล้ งทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ยวโยง
กันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่นาใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ไม่เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาตา่ กว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึ ง ราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนั กของหุน้ สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลัง 15 วันทาการติ ดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุ มผู ้ ถือหุน้ เพื่อขออนุ มตั ิให้
บริษัทเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ดังกล่าว โดยหากราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลใน
วงจากัดตา่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสัง่ รับหุน้ ในส่วนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจะห้ามมิให้บุคคลที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ดังกล่าวนาหุน้ ที่ เกิดจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W6
ทั้งหมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ ้ เริ่มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจาก
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วันที่ หุน้ ดังกล่าวเริ่มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดื อน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
ทยอยขายหุน้ ที่ถูกสัง่ ห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถูกสัง่ ห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือ
หุน้ บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ วาระที่ 5 เป็ นเรื่องที่ เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 6.1 และวาระที่ 6.2
ดังนั้ น หากวาระใดวาระหนึ่ งไม่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่
เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ ได้อนุ มตั ิอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไข
ซึ่งกันและกันที่ได้รบั อนุ มตั ิไปแล้วเป็ นอันยกเลิก
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอานาจในการกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ วันกาหนดการ
ใช้สิทธิครั้งแรกและวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้
สามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู ้
ถือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่างๆ และ/หรือการดาเนิ นการใดๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่ อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การลง
นามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่างๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นที่ เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึ งการ
ติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และการดาเนิ นการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิในครั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุ มตั ิการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (JMART-W6) จานวน 42,060,884 หน่ วย
ให้แ ก่ ผู ้ล งทุ น ที่ จ องซื้ อและได้รับ จัด สรรหุ น้ สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและเสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด ( Private
Placement) และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณี ที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ 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
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1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute
และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่าน
มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
ผูด้ าเนิ นรายการได้อ่านคาถามของ นายสาธิ ต พละเลิศ สอบถามว่า JMART-W6 ไม่ได้เข้ามาเทรดใน
กระดานใช่หรือไม่
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการได้ตอบคาถามว่า JMART-W6 ไม่ได้เข้าเทรดในกระดาน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งใน
วาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ ประชุ มว่า ก่อนเข้าวาระที่ 5 นี้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
ก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลา ผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้
ต่อหนึ่ งเสียง
โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอ
ในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่
บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
เพื่ อรับชมการประชุ ม ผู ถ้ ื อหุน้ และพิ จารณารายละเอี ยดในแต่ ละวาระ ในระหว่างการประชุ มท่ านที่ มี
คาถามสามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain
AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณี ที่ผูถ้ ื อ
หุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด
ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถื อว่าท่ านเห็นด้วยในแต่ ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้ นๆ ก่อนการ
พิจารณาวาระต่อๆ ไป
มติที่ประชุม ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุ มัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ
บริษัท ครั้งที่ 6 (JMART-W6) จานวน 42,060,884 หน่ วย ให้แก่ผูล้ งทุนที่จองซื้ อและได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
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ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
558,298,952
42,472,830
357,500
601,129,282

คิดเป็ นร้อยละคิดของจํานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
92.8750
7.0655
0.0595
100.0000

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ประธานฯ ได้ขอให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการเป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่ องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่
4 ข้างต้น การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทได้รบั การตอบ
รับจากนักลงทุนที่มีศกั ยภาพ จะเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมถึงความสาเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทสามารถเพิ่มทุ นได้ตามเป้ าหมายและเป็ นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทสามารถที่จะขยายการดาเนิ นงานและ
การประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโต
ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุ มัติก ารจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่ม ทุนเพื่อ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แ ก่ บุค คลใน
วงจํากัด (Private Placement)
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 342,361,387
หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่า งชัด เจน ที่ ราคาเสนอขายหุ น้ ละ 30.3370 บาท คิ ด เป็ นมู ลค่ าไม่ น้ อ ยกว่า
10,386,217,397.42 บาท ซึ่งจะเสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(ก) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นจานวน 206,241,800 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคา
หุ ้น ละ 30.3370 บาท ให้แ ก่ บริ ษั ท วี จี ไ อ จ ากั ด (มหาชน) คิ ด เป็ นมู ล ค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า
6,256,757,486.60 บาท และ
(ข) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 136,119,587 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคา
หุ ้น ละ 30.3370 บาท ให้แ ก่ บริ ษั ท ยู ซิ ตี้ จ ากั ด (มหาชน) คิ ด เป็ นมู ล ค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า
4,129,459,910.82 บาท
ผูท้ ี่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยกาหนด
ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ เป็ นผูล้ งทุ นที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริงและไม่เป็ นบุคคลที่
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เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัทได้เข้าทาสัญญาจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนจานวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1)
สัญญาจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุ นระหว่างบริษัท และบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) และ (2) สัญญาจองซื้ อหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนระหว่างบริษัท และ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) ซึ่งสัญญาทั้ง 2 ฉบับเป็ นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน
โดยบริษัทจะมีการทาธุ รกรรมดั งกล่าวก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ ระบุในสัญญาที่ เกี่ยวข้องแต่ละฉบับ
ข้างต้นสาเร็จครบถ้วน หรือได้รบั การผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ ายที่ เกี่ยวข้อง โดยข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนที่
สาคัญภายใต้สญ
ั ญาจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวโดยสรุปมีดงั นี้
(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทและการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ให้แก่ บริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน)
และ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน)
(ข) บริษัทได้ยนื่ คาขออนุ ญาตการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนและการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
JMART-W6 และเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น
ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริ ษัท จดทะเบี ยนเสนอขายหุ น้ ที่ ออกใหม่ ต่อบุ ค คลใน
วงจากัด
(ค) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) อนุ มัติ
ธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท
(ง) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้ นซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
แง่ลบอย่างมีนัยสาคัญต่อทรัพย์สิน หนี้ สิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนิ นงาน และสถานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทนับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญาจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(จ) บริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) ได้รบั อนุ ญาต ความยินยอม
และการยกเว้นใด ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการลงนาม การเข้าทาธุรกรรม และการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ตามสัญญาจองซื้ อหุน้ ของบริษัท รวมถึงการมีผลผูกพันและบังคับตามกฎหมายของสัญญาดังกล่าว
(ฉ) เงื่ อนไขบัง คับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้ อหุ น้ เพิ่ ม ทุ นระหว่างบริ ษั ท ซิ ง เกอร์ประเทศไทย จ ากัด
(มหาชน) กับบริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) (ซึ่งมีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับเงื่อนไขที่ระบุในข้อ
(ก)-(จ) ข้างต้น โดยรวมถึงการได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย
จ ากัด (มหาชน) เพื่ อ ออกและเสนอขายหุ น้ สามัญ เพิ่ ม ทุ น และการออกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
SINGER-W3 ให้แก่ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน)) สาเร็จครบถ้วน หรือได้รบั การผ่อนผันจาก
คู่ สั ญ ญ า ฝ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ซึ่ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม วิ ส า มั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ค รั้ ง ที่ 1/ 2564 ข อ ง บ ริ ษั ท
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ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุ มตั ิในเรื่องดังกล่าว
แล้ว
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็ นการ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาตา่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุน้ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้ อ
ขายและราคาซื้ อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท (ระหว่างวันที่ 4-25 สิงหาคม 2564 ซึ่ งเท่ ากับ
33.7077 บาทต่อหุน้ ) โดยราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนหุน้ ละ 30.3370 บาท คิดเป็ นส่วนลดประมาณ ร้อยละ
9.9 จากราคาดังกล่าว
หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุ นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็ นการเสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาตา่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสัง่ รับหุน้ ในส่วนเพิ่มทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่หา้ มไม่ให้บุคคลที่ได้รบั หุน้ จากการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวนา
หุน้ ที่ได้รบั จากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นั บแต่วนั ที่หุน้ เริ่มทาการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หนุ ้ ดังกล่าวเริ่มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน
ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถูกสัง่ ห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถูกสัง่ ห้ามขาย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการ
พิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทุ นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทของผูล้ งทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จะต้องไม่เป็ นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทาคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลกั ษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถื อหุน้ ของบุคคลผูไ้ ม่มี
สัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งปั จจุบันอนุ ญาตให้บุคคลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติ ไทยถือหุน้ อยูใ่ นบริษัทได้ไม่
เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ ายทั้งหมดของบริษัท
ทั้งนี้ วาระที่ 6.1 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 5 และวาระที่ 6.2
ดังนั้ น หากวาระใดวาระหนึ่ งไม่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่
เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุ มตั ิอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไข
ซึ่งกันและกันที่ได้รบั อนุ มตั ิไปแล้วเป็ นอันยกเลิก
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุ คคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอานาจในการกาหนดและ/หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดอื่น ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุ นเพื่อจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจากัดตามที่เหมาะสม และเท่าที่ ไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึ ง
การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้ อและวันเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน การชาระค่าหุน้ (ไม่วา่ เป็ นตัวเงินหรือ
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ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) และจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุ นที่ จดั สรร รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่ เกี่ยวข้อง การ
แก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ื อหุน้ หนั งสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่าง ๆ และ/
หรือการดาเนิ นการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาต
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดจน
การนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดาเนิ นการใด ๆ
ตามที่ จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่ อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุ นให้แก่บุคคลในวงจากัดประสบผลสาเร็จ รวมถึ งการ
แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนิ นการต่าง ๆ ข้างต้น โดยการ
ดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุ มัติการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดย
กาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ท่านผูถ้ ื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 ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่าน
มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ สอบถามดังนี้
1. การจัดสรรหุน้ ในวงจากัดทาให้ราคาหุน้ ในกระดานเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างไรบ้าง
2. และจะเข้าเทรดในกระดานของตลาดหลักทรัพย์ช่วงวันไหน
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการ ได้ตอบคาถามข้อที่ 1. สาหรับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนในวงจากัดใน
ครั้งนี้ เป็ นราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกิน 10% โดยคานวณตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ไม่ ตา่ กว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาด ราคาตามที่ปรากฎในสิ่งที่จะขออนุ มตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
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คาถามข้อที่ 2 กระบวนการนี้ จะเสร็จสิ้ นภายในปี 2564 เข้าเทรดได้ภายในสิ้ นปี และจะแจ้งวันที่แน่ นอน
ให้กบั ทางผูถ้ ือหุน้ ทราบ
พิธีกรได้อ่านคาถามผ่านช่องทาง chat มีขอ้ สอบถามดังนี้
1. การเสนอขายครั้งนี้ จานวน 384,803,597 หุน้ กรุณาอธิ บายถึ งผลกระทบต่อผูถ้ ื อหุน้ เดิ มว่าจะมี
Dilution Effect กี่เปอร์เซนต์
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการ ได้ขอเรียนเชิญให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินเป็ นผูต้ อบคาถาม
นายชยพร เอื้ อโกวิท ธุ์ชัย ที่ ปรึก ษาทางการเงิ น จาก บริ ษัท หลักทรัพย์ เคจี ไอ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ชี้ แจงว่าในส่วนของ Dilution ของ Private Placement พร้อมทั้งการออก Warrant ทั้งจานวนจะมี Dilution
2.71%, EPS และ Collaboration 27.13%
2. การใช้เกณฑ์ Silent Period ปกติตอ้ งถือไว้ 1 ปี แต่สามารถขายได้ 25% หลังถือครบ 6 เดือน อยากให้
บริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ นานกว่าเกณฑ์ปกติได้หรือไม่
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการ ได้ตอบคาถามว่า ตามหลักเกณฑ์หลังจากวันที่ได้มีการจัดสรรแล้ว
ปรากฎว่าราคาหุน้ ตา่ กว่า 10% ต้องปิ ด Silent Period ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
นางสาวอุ มาชษญา เจริญไชย อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ สมาคมส่ งเสริมผู ล้ งทุ นไทย ขอความอนุ เคราะห์ ให้
คณะกรรมการ บริษัทฯ ช่วยให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนด้วยว่า การเสนอขายในราคาพิเศษนี้ บริษัท ฯ จะได้รบั ประโยชน์ ที่เป็ น
รูปธรรมจากบริษัททั้ง 2 นี้ ในด้านใดบ้าง จะมีเป็ นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างไร
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นรายการ ได้ขอเรียนเชิญ นายอดิศกั ดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับท่านผูถ้ ือหุน้
นายอดิศกั ดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเนื่ องจากธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นไปที่คา้ ปลีก
(Retail) ธุ รกิจด้านการเงิ น จึงมี ความจาเป็ นต้องมีฐานเงินทุ นที่ แข็งแรง และ บริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) และ
บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทที่ทาธุรกิจ Mass Transit สิ่งที่บริษัทจะได้รบั คือฐานลูกค้าจานวนมาก และ
ประกอบกับทางบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็ นโลจิสติกส์ที่แข็งแรงที่สุดในประเทศไทย และเคอรี่เป็ นที่นิยมใช้บริการของลูกค้าในกลุ่ม SME และผูบ้ ริโภคทัว่ ไป
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งใน
วาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 6.1 นี้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
ก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลา ผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้
ต่อหนึ่ งเสียง
โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
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การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอ
ในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่
บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
เพื่ อรับชมการประชุ ม ผู ถ้ ื อหุน้ และพิ จารณารายละเอี ยดในแต่ ละวาระ ในระหว่างการประชุ มท่ านที่ มี
คาถามสามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain
AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณี ที่ผูถ้ ื อ
หุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด
ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถื อว่าท่ านเห็นด้วยในแต่ ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้ นๆ ก่อนการ
พิจารณาวาระต่อๆ ไป
มติที่ประชุม ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุ มตั ิ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 342,361,387 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยกาหนด
ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ที่ราคาเสนอขายหุน้ ละ 30.3370 บาท คิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,386,217,397.42
บาท เป็ นตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
558,971,702
44,210,435
218,300
603,400,437

คิดเป็ นร้อยละคิดของจํานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
92.6369
7.3269
0.0362
100.0000

วาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท (JMART-W6) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนที่จองซื้ อและได้รบั
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 42,060,884
หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่ อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท
(JMART-W6) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผูล้ งทุนที่จองซื้ อและได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ วาระที่ 6.2 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 5 และวาระที่ 6.1
ดังนั้ น หากวาระใดวาระหนึ่ งไม่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่
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เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุ มตั ิอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไข
ซึ่งกันและกันที่ได้รบั อนุ มตั ิไปแล้วเป็ นอันยกเลิก
ทั้ง นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารของบริษั ท และ/หรือบุ คคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอานาจในการกาหนดและ/หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ เหมาะสม และเท่าที่ ไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึงการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน การชาระค่าหุน้ (ไม่วา่ เป็ นตัวเงินหรื อทรัพย์สินอื่น
นอกจากตัวเงิน) และจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุ นที่ จดั สรร รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่ เกี่ยวข้อง การแก้ไขถ้อยคา
หรือ ข้อ ความในเอกสาร รายงานการประชุ มผู ้ถือหุน้ หนั งสื อบริค ณห์ส นธิ และ/หรื อค าขอต่ าง ๆ และ/หรือ การ
ดาเนิ นการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนในการยืน่ จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่ อและการยื่น
คาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและ
จัด สรรหุ น้ สามัญเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรับ การใช้สิ ท ธิ ของใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ประสบผลส าเร็ จ รวมถึ ง การแต่ ง ตั้ง และ
มอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนิ นการต่าง ๆ ข้างต้น
คณะกรรมการบริษั ทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุ มัติการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท (JMARTW6)
ซึ่ ง ออกและจั ด สรรให้ แ ก่ ผู ้ ล งทุ นที่ จองซื้ อและได้ รั บ จั ด สรรหุ ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ นที่ ออกและ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ท่านผูถ้ ื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 ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
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กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่าน
มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
พิธีกรได้อ่านคาถามผ่านช่องทาง chat มีขอ้ สอบถามดังนี้
1. ขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ ให้แก่บริษัทในเครือ BTS ว่าบริษัทเจมาร์ท ได้รับผลประโยชน์
อย่างไรบ้าง
นายอดิศกั ดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าคาถามนี้ เป็ นคาถามเกี่ยวเนื่ องกันจากคาถาม
ที่แล้ว จึงขอชี้ แจงว่าจากนี้ ไป eco system ของบริษัทจะแข็งแรงมากขึ้ น และการที่บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากบริษัท
ในเครือของ BTS ที่ สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุ นในกลุ่มของบริษัทเจมาร์ทนั้ น จะทาให้ฐานทุ นของบริษัทแข็งแรง และ
เติบโตมากขึ้ น
2. ทาไมทางกลุ่ม BTS ไม่เข้าซื้ อหุน้ PP ในครั้งเดียว ทาไมต้องแยกซื้ อบางส่วน เป็ น JMART-W6
นายปั ญญา ชุ ติ สิ ริวงศ์ ผู ้ด าเนิ น รายการ ได้ต อบคาถามว่าบริ ษั ท ได้ห ารื อกับทางบริ ษั ท วีจี ไ อ จ ากัด
(มหาชน) และ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) ทางผูถ้ ื อหุน้ ทั้งสองบริษัทมีความประสงค์จะรักษาสัดส่วนการถื อหุน้
โดยการเข้ามาลงทุนครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้ามาเป็ น Business Partner เลยต้องมีการจัดสรร Warrant (JMARTW6)
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งใน
วาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 6.2 นี้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
ก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลา ผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้
ต่อหนึ่ งเสียง
โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอ
ในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่
บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
เพื่ อรับชมการประชุ ม ผู ถ้ ื อหุน้ และพิ จารณารายละเอี ยดในแต่ ละวาระ ในระหว่างการประชุ มท่ านที่ มี
คาถามสามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain
AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสีย งและในกรณี ที่ผูถ้ ื อ
หุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด
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ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถื อว่าท่ านเห็นด้วยในแต่ ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้ นๆ ก่อนการ
พิจารณาวาระต่อๆ ไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 42,060,884 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท (JMART-W6) ซึ่ง
ออกและจัดสรรให้แก่ผูล้ งทุ นที่ จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุ นที่ ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เป็ นตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
558,344,523
42,471,430
5,400
600,821,353

คิดเป็ นร้อยละคิดของจํานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
92.9302
7.0689
0.0009
100.0000

วาระที่ 6.3 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญใบสําคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้โครงการ JMART-W3 และ JMART-W4 ตามข้อกําหนดสิทธิ เนื่ องจากบริษัทได้ปรับสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
นายปั ญญา ชุ ติสิริวงศ์ ได้เสนอต่ อที่ ประชุ มว่า บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุ นจานวนรวมไม่เกิ น
381,326 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น (1) จานวนไม่เกิน 158,732 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3 ตามข้อกาหนดสิทธิ และ (2)
จานวนไม่เกิน 222,594 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้
โครงการ JMART-W4 ตามข้อกาหนดสิทธิ เนื่ องจากบริษัทได้ปรับสิท ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ตอ้ งปรับสิทธิเนื่ องมาจากบริษัทจ่ายเงินปั นผลเกิน
กว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุ คคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอานาจในการกาหนดและ/หรือแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดอื่ น ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุ น เพื่ อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง
การกาหนดและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงวัน ออกหุ น้ สามัญเพิ่ ม ทุ น การชาระค่าหุ น้ (ไม่ว่าเป็ นตัวเงิ นหรื อทรัพ ย์สิ น อื่ น
นอกจากตัวเงิน) และจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุ นที่ จดั สรร รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่ เกี่ยวข้อง การแก้ไขถ้อยคา
หรือ ข้อ ความในเอกสาร รายงานการประชุ มผู ้ถือหุน้ หนั งสื อบริค ณห์ส นธิ และ/หรื อค าขอต่ าง ๆ และ/หรือ การ
ดาเนิ นการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนในการยืน่ จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นที่
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เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการ
ยืน่ คาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุน ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ดาเนิ นการใด ๆ ตามที่ จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วง
ในการดาเนิ นการต่าง ๆ ข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มวิสามัญผู ถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 2/2564 พิ จารณาอนุ มัติการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3 และ
JMART-W4 ตามข้อกาหนดสิทธิ และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ท่านผูถ้ ื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 ท่านจะต้อ งกด Unmute
และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่าน
มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งใน
วาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 6.3 นี้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
ก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้
ต่อหนึ่ งเสียง
โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
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การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอ
ในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่
บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
เพื่ อรับชมการประชุ ม ผู ถ้ ื อหุน้ และพิ จารณารายละเอี ยดในแต่ ละวาระ ในระหว่างการประชุ มท่ านที่ มี
คาถามสามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain
AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณี ที่ผูถ้ ื อ
หุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด
ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถื อว่าท่ านเห็นด้วยในแต่ ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้ นๆ ก่อนการ
พิจารณาวาระต่อๆ ไป
มติที่ประชุม ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุ มัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นจานวนไม่เกิน 381,326 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3 และ JMARTW4 ตามข้อกาหนดสิทธิ เป็ นตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
560,999,332
42,466,630
4,400
603,470,362

คิดเป็ นร้อยละคิดของจํานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
92.9622
7.0371
0.0007
100.0000

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจํานวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการเพิ่มจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ใน
ครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เป็ นผู ้
พิจารณากลัน่ กรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานาเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ แล้ว เห็นว่า
คุณกิติพฒ
ั น์ ชลวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ
บริ ษั ท หลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท และองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง เป็ นผู ้ที่ มี
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทได้ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มจานวนกรรมการ จากเดิม 7 ท่าน เป็ น 8 ท่าน โดยเสนอให้คุณกิ
ติพฒ
ั น์ ชลวุฒิ ได้รบั พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่ม
จานวนกรรมการจากเดิ ม 7 ท่าน เป็ น 8 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จานวน 1 ท่าน ได้แก่ คุ ณกิติพัฒน์
ชลวุฒิ เพื่อรองรับการขยายตัวของการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะ
ต้อ งห้ามตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับบริ ษัท หลักการก ากับดู แลกิ จ การที่ ดีของบริษั ท และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ง เป็ นผู ้ที่ มี ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ที่ จ ะให้
ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทได้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ 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 ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่าน
มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งใน
วาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นรายการแจ้งต่อที่ ประชุ มว่า ก่อนเข้าวาระที่ 7 นี้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
ก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลา ผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้
ต่อหนึ่ งเสียง
โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอ
ในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่
บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน
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เพื่ อรับชมการประชุ ม ผู ถ้ ื อหุน้ และพิ จารณารายละเอี ยดในแต่ ละวาระ ในระหว่างการประชุ มท่ านที่ มี
คาถามสามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนั้ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain
AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณี ที่ผูถ้ ื อ
หุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด
ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถื อว่าท่ านเห็นด้วยในแต่ ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้ นๆ ก่อนการ
พิจารณาวาระต่อๆ ไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการ จากเดิม 7 ท่าน เป็ น 8 ท่าน และการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ จานวน 1 ท่าน ได้แก่คุณกิติพฒ
ั น์ ชลวุฒิ เป็ นตามรายละเอียดที่เสนอทุ กประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

592,188,690
11,185,063
22,600
603,396,353

คิดเป็ นร้อยละคิดของจํานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.1426
1.8537
0.0037
100.0000

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
พิธีกรได้อ่านคาถามผ่านช่องทาง chat มีขอ้ สอบถามดังนี้
ขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับ NFT marketplace ที่ทางบริษัท เจ เวนเจอร์ส จากัด เป็ นอย่างไรบ้าง
นายปั ญญา ชุ ติสิริวงศ์ ผู ด้ าเนิ นรายการ ได้ขอเรียนเชิ ญ นายวรพจน์ ธาราศิ ริสกุ ล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ ายเทคโนโลยี บริษัท เจ เวนเจอร์ส จากัด เป็ นผูต้ อบคาถามในประเด็นนี้
นายวรพจน์ ธาราศิริสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายเทคโนโลยี บริษัท เจ เวนเจอร์ส จากัด ได้ชี้แจงว่า
สาหรับ NFT marketplace ตอนนี้ อยูร่ ะหว่างการปรับ platform ตามคาแนะนาของทางสานั กงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) โดยคาดว่า NFT marketplace จะเกิดขึ้ นภายในปี 2564 นี้ และจะประกาศให้
ทราบอีกครั้ง
พิธีกรได้อ่านคาถามผ่านช่องทาง chat มีขอ้ สอบถามดังนี้
นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทกั ษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้รบั การตั้งข้อสังเกตุจากผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ กรณีระบบการลงทะเบียนประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ 3 ประเด็น ได้แก่
1. เป็ นระบบที่ค่อนข้างยุง่ ยาก ซับซ้อน และมีการโยงไปเกี่ยวข้องกับการสมัครเป็ นสมาชิก ของบริษัท
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2. มีการต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาของ JMT ซึ่งมักตั้งอยูใ่ นห้างสรรพสินค้า ท่ามกลางสถานการณ์โค
วิด-19 สร้างความกังวลใจในความเสี่ยง
3. มีการกาหนดสเปคของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจไม่เอื้ อกับผูถ้ ือหุน้ รายบุคคล
นายปั ญญา ชุ ติสิริวงศ์ ผู ด้ าเนิ นรายการ ได้ชี้แจงว่าสาหรับข้อแนะนาดังกล่าวนี้ ฝ่ ายจัดการขอน้อมรับมา
ปฎิบตั ิและจะทาให้ดียงิ่ ๆ ขึ้ นไปในอนาคต แต่เนื่ องจากระบบการลงทะเบียนประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ มีขอ้ จากัด
สิ่งที่กลุ่มบริษัททาเพื่อเป็ นการสร้างมาตรฐานของระบบ E-Meeting โดยใช้มาตรฐานการพิสูจน์ ตัวตนและการยืนยัน
ตัวตนในระดับสูงสุด โดยการพิสูจน์ ตัวตนใช้มาตรฐาน (Authenticator Assurance Level: AAL 2.3) 3 Factor ซึ่งใน
Factor สุดท้ายคือการที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ต้องไปทาการ (Dip chip) เพื่อให้บริษัทมัน่ ใจว่าท่านเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทที่ มี
ความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจริง
เมื่อไม่มีผูใ้ ดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเรียนเชิญคุณอดิ
ศักดิ์ สุ ขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ได้กล่าวก่อนปิ ดการประชุ มในครั้งนี้ คุ ณอดิ ศักดิ์ สุ ขุมวิทยา ได้กล่าว
ขอบคุ ณผูถ้ ื อหุน้ ทุ กท่านที่ ได้อนุ มตั ิ วาระที่ เกี่ยวกับการเพิ่มทุ น พร้อมทั้งกล่าวขอบคุ ณท่านผูถ้ ื อหุน้ แทนผูบ้ ริหารของ
บริษัท ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ กรรมการ และทีมงาน
ทุกท่าน สาหรับวันนี้ ขอปิ ดประชุมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ในวันนี้ และพบกันใหม่ในการประชุม
ครั้งหน้า

ปิ ดประชุมเวลา 15.37 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา)

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวลัดดา วรุณธารากุล)
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 4
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษทั เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน)
วันที่ 17 มกราคม 2565
ข้าพเจ้า บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์
ที่ 17 มกราคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นของบริ ษัท จานวน 14,794,842 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จานวน 1,543,864,540 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 1,558,659,382 บาท โดยออกหุน้ สามัญจานวนเพิ่มทุนใหม่ 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท รวม 14,794,842 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน้

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ

จํานวนหุน้
(หุน้ )
14,794,842

2. การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่
จํานวนหุน้
อัตราส่วน
(หุน้ )
(เดิม : ใหม่)
1.เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้
โครงการ JMART-W3,
JMART-W4 และ JMART-W5
ที่มีการปรับสิทธิ ตาม
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดง
สิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ
บริษัท เจ มาร์ท จากัด

ไม่เกิน
14,794,842

ไม่มี
(เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ
ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิเดิม
ที่ได้มีการปรับ
สิทธิ)

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )
1.00

ราคาขาย
(บาทต่อหุน้ )
ไม่มี
(เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ
ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิเดิม
ที่ได้มีการปรับ
สิทธิ)
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รวม
(บาท)
14,794,842

วัน เวลา จอง
ซื้ อ และชําระ
เงินค่าหุน้
ไม่มี
(เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิเดิมที่ได้มี
การปรับสิทธิ)

หมายเหตุ

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
ข้อ (1)
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จัดสรรให้แก่

จํานวนหุน้
(หุน้ )

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุน้ )

วัน เวลา จอง
ซื้ อ และชําระ
เงินค่าหุน้

หมายเหตุ

(มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4
และครั้งที่ 5 ตามลาดับ
("ข้อกาหนดสิทธิ")
หมายเหตุ:
(1) อนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน
้ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณามีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท จานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู ้
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้ง
ที่ 4 และ ครั้งที่ 5 ตามลาดับ ("ข้อกาหนดสิทธิ") โดยแบ่งออกเป็ น (1) เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W3
จานวน 2,540,387 หุน้ และ (2) เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W4 จานวน 5,947,270 หุน้ และ (3)
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W5 จานวน 6,307,185 หุน้ เนื่ องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ เพื่ อ รัก ษาผลประโยชน์ ของผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ไม่ใ ห้ด ้อ ยไปกว่ า เดิ ม โดยเหตุ ก ารณ์ที่ ต ้องปรับ สิ ท ธิ
เนื่ องจากบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่มีราคาตา่ กว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท โดยคานวณจากวันแรกที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคลใน
วงจากัด ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3
2.2 แบบมอบอํานาจทั ่วไป (General Mandate)
- ไม่มี –
3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นรูปแบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) และกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
4. การขออนุญาต ลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการของอนุญาต
(ถ้ามี)
บริษัทต้องยื่นคาขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่ อรองรับการใช้สิ ทธิ ตามใบส าคัญแสดงสิ ทธิ และผู ้ถื อใบแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษั ท เจ มาร์ท จ ากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5 ตามลาดับ
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6. ประโยชน์ที่ได้บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่
แข็งแกร่งและมัน่ คงมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งบริษัทจะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้านการเงิน อันจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์และกาไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว
7. ประโยชน์ที่ได้ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
7.1
นโยบายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี และ
สารองกฏหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ นสาคัญ โดยมติของคณะกรรรมการบริษัทที่อนุ มตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาล
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอานาจอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ รับทราบในการประชุมคราวต่อไปได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลขึ้ นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด
ของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจาเป็ น ความเหมาะสม
และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมบริษัทเห็นสมควร
7.2

สิทธิในการรับเงินปั นผลจากดาเนิ นงานของบริษัท
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทจะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนิ นของบริษัท เมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รบั จดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงิน
ปั นผล ทั้งนี้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั ิการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
8.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
เนื่ องจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุ นในครั้งนี้ เป็ นการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุ นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 เนื่ องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิ ม ผลกระทบต่ อการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JMARTW3, JMART-W4 และ JMART-W5 ครบทั้งจานวน จึงเป็ นไปตามที่บริษัทได้เคยเปิ ดเผยไว้ในตอนที่ขออนุ มตั ิออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี หากคานวณเฉพาะหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ขออนุ มตั ิในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือ
หุน้ (Control Dilution) ดังนี้
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Control Dilution =
จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอเพิ่มเติมในครั้งนี้
.
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอเพิ่มเติมในครั้งนี้ )
=
14,794,842
.
(1,395,468,858+14,794,842)

= 1.05%

8.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
เนื่ องจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 เนื่ องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม ผลกระทบต่อการ
ลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซอหุ
ื้ น้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JMARTW3, JMART-W4 และ JMART-W5 จึงเป็ นไปตามที่บริษัทได้เคยเปิ ดเผยไว้ในตอนที่ขออนุ มตั ิออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ฟ้ องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่น้ันเป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

วัน เดือน ปี

1.
2.

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
จดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์

17 มกราคม 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565

3.
4.

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

28 กุมภาพันธ์ 2565
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุ มตั ิ
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บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา)

(นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา)

กรรมการ

กรรมการ

(กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 5
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นายพิศิษฐ์ ดัชฌาภิรมย์
อายุ 79 ปี
หมายเลขบัตรประชาชน : 5120100005519
ที่อยู่
: 10 ซอยเรวดี 18 ต. ตลาดขวัญ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
ตําแหน่งในบริษทั
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
ปริญญาตรีบญ
ั ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 966
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2547
Director Accreditation Program (13/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548
Audit Committee Program (6/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2550
Director Certification Program (87/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์
2506–2543
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี, รองกรรมการผูจ้ ดั การ,
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
2544-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โปรเฟสชัน่ แนลอัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จากัด
2550-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ, ประธานการตรวจสอบ
บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
-ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่ม-ี
กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
-ไม่ม-ี
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
-ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
-ไม่ม-ี
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่ม-ี
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 5
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
อายุ 70 ปี
หมายเลขบัตรประชาชน : 5100200026607
ที่อยู่
: 37/214 ซ.ลาดปลาเค้า 62 แขวงอนุ สาวรีย์ ข.บางเขน กทม.10220
ตําแหน่งในบริษทั

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
2517 – 2523
2523 – 2527
2527 – 2535
2562 – 2563
2563- ปั จจุบนั
2563- ปั จจุบนั

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

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
-ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่ม-ี
กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือ ลูกจ้าง
-ไม่ม-ี
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือทีป่ รึกษากฎหมาย
-ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
-ไม่มีการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่ม-ี
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 6

ข้อบังคับของบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
-------------------------------------------

หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ"
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมถือหุน้ เป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนั งสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุน้ ภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือ ว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ือหุน้ ที่ คณะกรรมการเรียกประชุ มโดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานายความสะดวกตามสมควร
ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ครั้งใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 38 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ให้จดั ขึ้ น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ น้ ของบริ ษัท อาจจะจัด ให้มีก ารประชุ มผ่ านสื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ก็ได้ โดยปฏิบัติใ ห้เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ
เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ และ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 37. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทาเป็ นหนังสือตาม
แบบที่นายทะเบียนกาหนด และมอบให้แก่ป ระธานกรรมการ หรือผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุ ม
ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
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ข้อ 38. ในการประชุ มผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุ มไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหนุ ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้
ทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมนั้นเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่ง
ชัว่ โมง ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่ มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนุ ้ หนึ่ งหุน้ มีเสียงหนึ่ งเสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)
การซื้ อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค)
การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรื อ บางส่ วนที่ สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า จัดการธุ รกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุ คคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ)
การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กู ้
(ฉ)
การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุ มตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร (ถ้ามี)
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 7

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข
สําหรับบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล
» กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. และแนบสาเนาบัตรประชาชน
» กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ ทั้งชุดพร้อมทั้งบาร์โค้ดมาด้วยและส่งคืนบริษัททั้งฉบับ
» ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามที่ผูร้ 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 ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-EGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วยกิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้น
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
----------------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
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ปี

ปี

ปี

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-EGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะนี้
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ ผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
----------------เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(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
เสียงดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) 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
(3)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-EGM) 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 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 พเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
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ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ื 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 ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) 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 8

คําชี้ แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
เนื่ องด้วยบริษัทได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ใน
ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จากัด
(มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เพื่ อ ให้ก ารประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ครั้ง ที่ 1/2565 ในวัน จัน ทร์ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 ผ่ า นสื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (E-EGM) ของบริ ษัทเป็ นไปด้วยความโปร่ งใสชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่อผูถ้ ื อหุน้ บริ ษัทจึงเห็นควร
กาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ื อหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป บริษัทจึงขอชี้ แจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1
กรณีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ ือหุ ้ นและ
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2
กรณีผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนั งสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ 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 ข้าร่ วมประชุ มมีอานาจกระทาการแทนนิ ติ
บุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2
กรณีผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนั งสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ 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 โลมกับผูถ้ ื อหุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุ มซึ่งมิได้มีสัญ ชาติ ไทยหรื อซึ่งเป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลนั้นอาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือ
โดยเจ้าหน้าที่ของนิ ติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิ ติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิ ติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อที่ต้งั สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมด้วย และให้ผแู ้ ทนนิ ติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 9
แนวทางปฏิบตั ใิ นการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยระบบ Blockchain AGM
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ("บริ ษัท") มีมติ ให้เรียกประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) เท่านั้น
ซึ่งบริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) เลขที่ 189
อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
บริษัทให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อลดการแพร่ ระบาด และภายใต้กฎหมายที่อานวย
ความสะดวกในการประชุมแบบ e-meeting ตาม ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรการการ
รักษาความมัน่ คงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้ น บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้เริ่มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านระบบ
Blockchain AGM Voting Application ตั้งแต่วนั ที่ 21- 25 กุมภาพันธ์ 2565 และขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิสาหรับ
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ สาหรับกรณีผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาและเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย ก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุน้
จะต้องดาเนิ นการยืนยัน และพิสูจน์ตวั ตนตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐ พร้อมทั้งติดตั้งแอพพลิเคชัน่ สาหรับการ
เข้าร่วมประชุมแบบ e-meeting และการยืนยันตัวตนแบบ e-kyc และการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ Blockchain ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. แอพพลิเคชั ่นที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องดําเนินการติดตั้ง
1.1 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID เพื่อทาการยืนยันตัวตนแบบ e-kyc โดยผูถ้ ือหุน้ จะต้องเป็ นสมาชิกระดับ Gold
เท่านั้น ท่านสามารถไปทาการ Dip Chip เพื่อเป็ นสมาชิกระดับ Gold ได้ทนั ทีที่ Jaymart Store ทุกสาขาใกล้
บ้านท่าน
1.2 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting เพื่อดาเนิ นการลงคะแนนในวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
1.3 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ZOOM เพื่อเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผูถ้ ื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

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 55

2. การลงทะเบียนใช้สิทธิ์บน แอพพลิเคชั ่น AGM Voting
(เปิ ดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565)

2.1 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รบั จาก SMS ให้ถูกต้อง

2.2 กาหนดรหัสผ่าน 6 หลัก (ระบุ 2 ครั้ง) แนะนาให้ใช้รหัสผ่านเดียวกับใน JID
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2.3 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นผ่านทางแอพพลิเคชัน่ โดยเลือกการประชุมที่ท่าน
ต้องการยืนยันสิทธิ์

2.4 ระบุอีเมล์ที่ติดต่อได้ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อที่จะนาส่ง Username และ
Password ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กบั แอพพลิเคชัน่ สาหรับการ
เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ e-meeting ผ่านการประชุมด้วย Zoom Meeting
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 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 ยัน
ตัวตน (Authenticator Assurance Level: AAL 2.2)
2.8

ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
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2.9

2.10

2.11

ระบุรหัสผ่านของ JID ให้ถูกต้อง

พิสูจน์ตวั ตน ด้วยการเอียงหน้าตามตัวอย่าง ทั้งหมด 2 ครั้ง

กลับสู่แอพพลิเคชัน่ AGM Voting
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2.12

เสร็จสิ้ นกระบวนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นผ่านทางแอพพลิเคชัน่

3. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าสูร่ ะบบ AGM Voting
โดยบริษัทแนะนาให้เตรียมอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ไว้กบั ตัวท่าน (1) เพื่อการโหวตตามวาระ และ (2) เพื่อ
การเข้าร่วมประชุมผ่าน e-meeting ด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Meeting
Id และ Password ในการเข้าระบบประชุม e-meeting ตามที่บริษัทได้จดั ส่งให้ท่านตาม email ที่
ท่านแจ้งมา
3.1 เข้าสู่แอพพลิเคชัน่ AGM Voting และเลือกการประชุมที่ท่านต้องการเข้าร่วม

3.2 กดปุ่ ม Next เพื่อเริ่มการประชุม
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3.3
ระบบจะขอให้ยนื ยันตัวตน ผ่านแอพพลิเคชัน่ JID ตามมาตรฐานความน่ าเชื่อถือของสิ่งที่ ใช้ยนื ยัน
ตัวตน (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
ประชุม e-meeting ตามที่บริษัทได้จดั ส่งให้ท่านตาม email โดยระหว่างการประชุมท่านที่มคี าถาม
สามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
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3.8 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิ ดให้ลงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผคู ้ ุมการประชุม โดยประธานในที่
ประชุมจะเป็ นผูป้ ระกาศในช่วงลงคะแนนเสียง

3.9 เมื่อประธานเปิ ดให้ลงความเห็นแล้ว ระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ต้องระบุทุกครั้งก่อนลง
ความเห็น) ทั้งนี้ ท่านจะต้องกด เพื่อแสดงตัวตนว่าท่านอยูใ่ นวาระดังกล่าว เพื่อที่จะนับเป็ นฐานเสียง
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3.10

การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูก
นาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็น
ด้วยในแต่ละวาระ

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

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 64

สิ่งที่สง่ มาด้วย 10

คําบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสาคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น จึ งขอแจ้งข้อ มูล ให้ท่ า นทราบเพื่ อ เป็ นการปฏิบัติ ต าม พ.ร.บ.คุ ม้ ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562
(Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้
นิยาม
“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผูถ้ ือหุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะ
“กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่
ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ ความจําเป็ น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
บริ ษัทฯ จาเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านตามที่ ท่านแจ้งไว้แก่บริ ษัทฯ ได้แก่ ชื่ อ นามสกุ ล ที่ อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ และ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิ กส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ของท่าน
เพื่อนาไปใช้ภายใต้วตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ภายใต้กฎหมายกาหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 พร้อม เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล
- ได้รบั ข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กาหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ
- ได้รบั ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ณ วันกาหนดสิทธิผถู ้ ือหุน้ (Record Date) ล่าสุด
- ได้รบั ข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)
การประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-EGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม
นับคะแนนเสียง หรือดาเนิ นการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูใ้ ห้บริการ
จัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM Service Provider) เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะดาเนิ นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
และตามกฎหมายกาหนดเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-EGM) ดังกล่าว
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สาหรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านใน
รายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนาส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกาหนด
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะที่ท่านเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง
รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้
ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอน
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด สิทธิรอ้ งเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้นโปรดติ ดต่อ
1) ทางไปรษณี ย์: “ฝ่ ายนั ก ลงทุ นสัม พัน ธ์” บริ ษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนน
รามคาแหง แขวงราษฏร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
2) ทางอิเล็กทรอนิ กส์: E-mail: DPO_Jaymart@jaymart.co.th
มาตรการรักษาความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเข้าถึง
การเปลี่ยนแปลง และการทาลาย โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตโดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลง
ดาเนิ นการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่าน
สามารถปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนาส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ เช่นข้อมูล เชื้ อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ไม่จาเป็ น
ต่อการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) หากท่านไม่ได้ปกปิ ดข้อความดังกล่าวบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รบั โดยไม่ถือเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 11

แผนที่สาํ หรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ(Proxy)

หมายเหตุ

จัดส่งเอกสารหนังสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 (E-EGM) ได้ที่
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7 สานักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง
แขวงราษฏร์พฒ
ั 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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