วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)

เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.
2.
3.
4.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
QR Code สาหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้
5. นิ ยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy)
8. คาชี้ แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ และ หลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. แนวทางปฏิบัติในการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ดว้ ยระบบ
Blockchain AGM
10. คาบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
11. แผนที่สาหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษั ท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ("บริ ษั ท") มี มติ ให้เรี ยกประชุ ม วิ สามั ญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-EGM) เท่านั้ น ซึ่งบริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จากัด
(มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้ นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 โดย
บริษัทได้จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
และได้เปิ ดเผยรายงานการประชุ มดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ และนั กลงทุ นทัว่ ไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
(https://www.jaymart.co.th) แล้ว และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไข
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้ นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ ประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึ่งได้บนั ทึกถูกต้องตาม
ความเป็ นจริง ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1
การลงมติ
วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 161,036 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,558,659,382
บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยน 1,558,820,418 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 161,036
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่ องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุ นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ ของผู อ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผู ถ้ ื อใบแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ตามลาดับ ("ข้อกาหนดสิทธิ") เนื่ องจากบริษัทได้ปรับ
ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลตอบแทนของผู ้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ JMARTW3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 ไม่ ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิ ม โดยเหตุ ก ารณ์ ที่ต ้องปรับสิ ท ธิ
เนื่ องจากบริษัทจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าอัตราที่ ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.5 เมื่อบริษัทมีการ
จ่ายเงิ น ปั น ผลเป็ นเงิ น เกิ น กว่าอัต ราร้อยละ 80 ของก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมบริ ษั ท (ที่ ไ ด้มี ก าร
ตรวจสอบแล้ว)
ดัง นั้ น บริ ษั ทจึ ง ต้องเพิ่ มทุ น จดทะเบี ยนของบริษั ทอี ก จานวน 161,036 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม
1,558,659,382 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,558,820,418 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
161,036 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย3 และแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 2

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

จานวน 1,558,820,418 บาท (หนึ่ งพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสน
สองหมื่นสี่รอ้ ยสิบแปดบาท)
1,558,820,418 หุน้ (หนึ่ งพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสน
สองหมื่นสี่รอ้ ยสิบแปดหุน้ )
1 บาท (หนึ่ งบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

1,558,820,418 หุน้ (หนึ่ ง พัน ห้า ร้อ ยห้า สิ บ แปดล้า นแปดแสน
สองหมื่นสี่รอ้ ยสิบแปดหุน้ )
- หุน้ (-หุน้ )”

ทั้ง นี้ มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษั ทมีอานาจในการลงนามใน
คาขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่น
ขอจดทะเบียนแก้ไขหนั งสื อบริคณห์สนธิ ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การ
ดาเนิ นการแก้ไขเพิ่ มเติ มหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่ เกี่ ยวข้องกับการจด
ทะเบี ยนแก้ไ ขหนั งสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ที่ ตอ้ งยื่น ต่ อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์
รวมทั้งมี อานาจในการดาเนิ นการใด ๆ ตามที่ จาเป็ นและเกี่ ยวเนื่ องกับการดาเนิ น การดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร และเพื่ อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตี ความของหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคาแนะนาหรือคาสัง่ ของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 พิจารณาอนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษั ทอี กจ านวน 161,036 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม 1,558,659,382 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยน
1,558,820,418 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 161,036 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้ ต้องได้รับอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่าสามในสี่
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

(3/4) ของจานวนเสี ยงทั้ง หมดของ

หน้าที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 161,036 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อ รองรับการใช้สิ ทธิ ตามใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ภายใต้โครงการ JMART-W3,
JMART-W4, JMART-W5 และ JMART-W6
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่ องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น และตามมติคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 บริษัท จึงเสนอพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุ นจานวนไม่เกิ น 161,036 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 ตามข้อกาหนดว่าด้วย
สิทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ื อใบแสดงสิทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท
จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ตามลาดับ เนื่ องจากบริษัทได้ปรับสิทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยเหตุ การณ์
ที่ตอ้ งปรับสิทธิเนื่ องจากบริษัทจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิส่วนที่ 2 ข้อ 6.5 เมื่อ
บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมบริษัท (ที่ได้มี
การตรวจสอบแล้ว) โดยจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน แบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W3 จานวน 7,785 หุน้ และ
2. เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W4 จานวน 42,413 หุน้ และ
3. เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W5 จานวน 63,730 หุน้ และ
4. เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W6 จานวน 47,108 หุน้
รวมจานวนหุน้ จัดสรร
เท่ากับ จานวน 161,036 หุน้
ทั้ง นี้ มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอานาจในการกาหนด
และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ ไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึ งการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน การชาระ
ค่าหุน้ (ไม่วา่ เป็ นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) และจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จดั สรร รวมทั้ง
เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
หนั งสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่าง ๆ และ/หรือการดาเนิ นการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบี ยนในการยื่นจดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริษัทต่ อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ การลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นที่ เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติ ดต่อและการยื่นคา
ขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
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สามัญเพิ่มทุ น ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุ นดังกล่าวเข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่ มี
ความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนิ นการต่าง ๆ ข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษั ท จานวนไม่เกิ น 161,036 หุ น้ มู ลค่ าที่ ต ราไว้หุ น้ ละ 1.00 บาท เพื่ อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4, JMART-W5 และ JMART-W6 ตาม
ข้อกาหนดสิทธิ และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้ ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (EEGM) ตามวัน และเวลา ที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น และบริษัทจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเพื่ อเข้าร่วมประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ได้ต้งั แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่านได้ กรุณากรอกข้อความในหนั งสือมอบฉันทะฉบับหนึ่ งฉบับใด ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่ง
มาด้วย 7 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้ น และ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท
โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู ถ้ ื อหุน้ หรือผูแ้ ทนของผู ถ้ ื อหุน้ ที่ มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ ได้ระบุไว้รายละเอียดแนวปฏิบัติในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 2/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9
อนึ่ ง บริษัทได้กาหนดให้วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 (Record Date) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

(นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
---------------------------------------------------------------------------ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
ซึ่ งถ่ ายทอดสดจากห้องประชุ มชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนน
รามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โดยในการประชุ มผู ถ้ ื อหุน้ ในวันนี้ กรรมการได้เข้าร่ วมการประชุ มผ่านสื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-AGM) รวม
จานวนทั้งสิ้ น 8 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพิศณุ
นายอดิศกั ดิ์
นางสาวยุวดี
นางมณี
นายพิศิษฐ์
นายสุวทิ ย์
นายสมสัก
นางจิตเกษม

พงษ์อชั ฌา
สุขุมวิทยา
พงษ์อชั ฌา
สุนทรวาทิน
ดัชณาภิรมย์
กิ่งแก้ว
นนทกนก
หมู่มิ่ง

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ผูบ้ ริหารเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) มีดงั นี้
นางสาวลัดดา วรุณธารากุล
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุ การบริษัท
ผูร้ บั เชิญเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) มีดงั นี้
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
นายสมชาย ชินรักษา
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จากัด
โดยมีนายสมชาย ชินรักษา ที่ ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จากัด ทาหน้ าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ื อหุน้
เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็ นสักขีพยานในการตรวจนั บคะแนนในการประชุม
วันนี้
ก่อนเริ่มประชุม
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นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้กล่าวสวัสดี ทุกท่านพร้อมกล่าวก่อนเริ่มการประชุมเพื่อแนะนา
และแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ มีคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท ซึ่งทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือ (E-AGM) ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนา และมาตรการของหน่ วยงานภาครัฐ
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็ น
การเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือ (E-AGM) โดยบริษัทได้มีการแจ้งให้กบั ทางผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กบั ผูท้ ี่เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าแล้วนั้น
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุน้ ต่อ
หนึ่ งเสียง
2. ขั้นตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้
1. การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนั งสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอใน
แต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
2. ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่
บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผูถ้ ือหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ
ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคาถามสามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
3. หลังจากนั้ นผูเ้ ข้าร่วมประชุ มที่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain
AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนน
เสียง
4. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและใน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง
โดยหากท่ า นไม่ ก ดลงคะแนนใดๆ บริ ษั ท จะถื อ ว่า ท่ า นเห็ น ด้ว ยในแต่ ล ะวาระ และจะประกาศผลการ
ลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อๆ ไป
5. สาหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ จะเป็ นดังนี้
- ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 1,3,4 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็ น
รายบุคคล)
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- วาระที่ 6 ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุม
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน
2. กดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่ จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่ านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความ
กรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นการประชุ มจะได้ทาการอ่านคาถาม
ให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
4. ในการถามคาถามแต่ละครั้งทั้งผ่ านการพิมพ์ขอ้ ความ หรือผ่ านการสนทนา ขอความกรุ ณาให้ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุ มส่งคาถามในแต่ละวาระ กรณี ที่ไม่มีผูเ้ ข้าร่วมประชุ ม สอบถามเข้ ามา
ภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดาเนิ นการประชุมต่อ หากผูถ้ ือหุน้ มีคาถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คาถามเข้า
มาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทาการอ่านคาถามของท่านในภายหลัง
6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
โดยหากเป็ นความคิดเห็นหรือคาถามที่ ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้ นๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือ
สอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอื่นๆ
และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เข้าร่วมเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ นั บคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้
ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อชั ฌา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการ
ประชุม และดาเนิ นการประชุมต่อไป
เริ่มการประชุม
นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดีท่านผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ และขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 8

2565 ขณะนี้ เวลา 14.05 น. จานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 23 ราย นั บจานวนหุน้ ได้
33,361,374 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.39 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
มีผูร้ บั มอบฉันทะผ่านระบบออนไลน์ มาประชุม 468 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 820,649,229 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
58.81 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
รวมองค์ประชุมมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ จานวน 491 ราย นั บจานวนหุน้ ได้ 854,010,603 หุน้ คิดเป็ น
ร้อ ยละ 61.20 ของจ านวนหุ น้ ที่ จ าหน่ ายได้แล้วทั้ง หมด ผู ้ไม่ เข้าร่วมประชุ ม 15,409 ราย นั บจานวนหุ น้ ได้
541,458,255 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 38.80 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ มี
สิ ทธิ ใ นการเข้าร่วมประชุ ม สามัญผู ถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 (Record Date) (วัน ที่ 10 มี นาคม 2565) จ านวน
1,395,468,858 หุน้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิ ดการประชุม
เริ่มการประชุม เวลา 14.08 น.
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ได้ถูกจัด
ขึ้ นเมื่ อวันจันทร์ที่ 28 กุ มภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุ มดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และได้เปิ ดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (https://www.jaymart.co.th) แล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผูใ้ ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อีกหรือไม่
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณี ที่ ท่านผู ้ถือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting 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 และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมา
ทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
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เมื่ อไม่มีท่านใดมี คาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ ประชุ มลงมติ พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 1 นี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อน
การลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM
Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ก ด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้
ที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนน
เสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะ
ทาการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
825,921,006
825,921,006
19,400

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
100.0000
-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดผล
การดาเนิ นงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม
สรุปผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
เพื่อให้เป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดาเนิ นงานของบริษัทในปี 2564 โดยในปี
2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีพฒ
ั นาการที่สาคัญ คือ
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1. เจ มาร์ท ร่วมทุนกับบริษัท KB Kookmin Card จากประเทศเกาหลีใต้ ในบริษัท เจ ฟิ นเทค จากัด ปั จจุบนั
เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท เค บี เจ แคปปิ ตอล จากัด ซึ่งดาเนิ นธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นธนาคารอันดับต้นของประเทศเกาหลีใต้ที่มาลงทุนในกลุ่มของบริษัท เจ
มาร์ท
2. TIS Inc ซึ่งเป็ นบริษัท IT Solution อันดับต้น จากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าลงทุนในบริษัท เจ เวนเจอร์ส จากัด
ซึ่งเป็ นธุรกิจพัฒนา software application และดาเนิ นการเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทอื่นๆ และเป็ นบริษัท
ที่ออกคริปโต โทเคน ที่ชื่อว่า “JFin Coin”
3. ในปลายปี ที่ผ่านมา บริษัท VGI และ บริษัท U City ได้เข้าลงทุนแบบ Private Placement ใน JMART เพื่อ
ร่วมกันขยาย Ecosystem ในการทาธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวทาให้บริษัทได้เงินระดมทุนประมาณ 1
หมื่นล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีการร่วมทุนเป็ นพันธมิตรในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทอีกมากมาย
ในด้านผลการดาเนิ นงานตามงบการเงินรวมของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 11,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น ร้อยละ 5 โดยเป็ นผลจากส่วน
งานการจัดจาหน่ ายมือถือและอุปกรณ์เสริม ภายใต้การดาเนิ นงานของบริษัท เจมาร์ท โมบาย จากัด มีการเติบโตของ
ยอดขายอย่างชัดเจน
ในด้านต้นทุนรวม ในปี 2564 ที่ผ่านมา เท่ากับ 8,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ 8 จากการขายสินค้าและ
จัดจาหน่ ายสินค้าได้มากขึ้ น ทาให้กาไรขั้นต้น เท่ากับ 3,686 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2563 ที่ผ่านมา
ในด้านค่าใช้จ่ายขาย และบริหาร ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมเท่ากับ 1,778 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
17 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ ผ่านมา เป็ นผลจากการที่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง เนื่ องจากบริษัทไม่ได้จดั การงบ
การเงินรวมกับบริษัท เจ ฟิ นเทค จากัด หรือ บริษัท เค บี เจ แคปปิ ตอล จากัด ทาให้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการ
สารองหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้ น
ในปี 2564 บริษัทกาไรสุทธิ เท่ากับ 2,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น จากปี 2563 ร้อยละ 209 โดยเป็ นผลจาก
การบริหารงานของแต่ ละสายงานธุ รกิ จ ที่ มีผลประกอบการที่ เติ บโตอย่างต่ อเนื่ อง และบริษัทมี กาไรพิ เศษจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการลงทุนในบริษัทร่วม อันเนื่ องจากการเพิ่มทุนในบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
มูลค่า 1,230 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 45,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น จากปี 2563 ร้อยละ 75
โดยเป็ นผลจากการเพิ่มขึ้ นใน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็ นเงินได้ ที่รบั
จากการระดมทุนจากการทา Private Placement เมื่อปลายปี 2563 และการลงทุนในหนี้ ด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้ น และ
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มการลงทุนที่เพิ่มขึ้ น ในส่วนของบริษัทย่อย
บริษัทมีหนี้ สินรวม เท่ากับ เท่ากับ 18,456 ล้านบาท ลดลง จากปี 2563 ร้อยละ 4 โดยเป็ นผลจากบริษัทได้
คื น หนี้ ให้กับสถาบัน การเงิ น และมี ส่ วนของผู ้ถื อหุน้ เท่ ากับ 26,823 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2563 ร้อยละ 296
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เนื่ องจาก การเพิ่มขึ้ นของกาไรสุทธิ และส่วนล้ามูลค่าหุน้ ที่เพิ่มขึ้ น ซึ่งได้จากการเพิ่มทุน บริษัทมีอตั ราส่วนหนี้ สินต่อทุน
เท่ากับ 0.68 เท่า ลดลงอย่างมากจากปี 2563 ที่เท่ากับ 2.82 เท่า
ในด้านพัฒนาการทางการ ESG ของบริษัท ปี ที่ผ่านมาบริษัทได้มีกรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษัท เจ
มาร์ท จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญ 3 ด้าน คือ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตามนโยบายการจัดการด้านความ
ยัง่ ยืน เจ มาร์ท จึงได้กาหนดกรอบการ พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้กรอบความคิด ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การลงทุน
เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน การพัฒนาทุนมนุ ษย์เพื่อความยัง่ ยืน และ การพัฒนาทุนมนุ ษย์เพื่อความยัง่ ยืน ที่เป็ นหัวใจ
สาคัญในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท ให้มีแนวทางในการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน และทาให้บริษัทได้รบั ทราบถึงผลกระทบที่อาจะ
เกิดขึ้ นจากการประกอบธุรกิจรอบด้านในทุกมิติ ตลอดจนถึงบริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในด้าน
ลบที่อาจจะเกิดขึ้ นได้อย่างรอบด้าน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ในด้านการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุ จริตแล้ว จะอยูร่ ะหว่างการเข้าโครงการของ CAC เพื่อให้รบั รอง
บริษัท
บริษัทให้ความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมี
ความสุข และมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของ โควิด 19 ที่ผ่านมา
ในลาดับผูด้ าเนิ นการประชุมได้ขอเรียนเชิญ นายอดิศกั ดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูก้ ล่าวถึง
ทิศทางและนโยบายของธุรกิจปี 2565
นายอดิศกั ดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสวัสดีท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกล่าวต่อที่ประชุมทราบว่า
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างสถิติใหม่ในเรื่องของผลกาไรที่สามารถเติบโตเพิ่มขึ้ น 55% และ ในปี 2565 นี้
ทิศทางของบริษัท เจมาร์ท จะเติบโตมากกว่า 50% ซึ่งมาจากการทา Synergy ร่วมกัน ประกอบกับการบริหารจัดการที่ดี
ทาให้มีการเติบโตของทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ และในปี 2565 โดยลักษณะธุรกิจของบริษัทเอง คือ เป็ นโฮลดิ้ งคอมพานี
ดังนั้ น นโยบายของบริษัทจึงเป็ นในลักษณะของการมองหาโอกาสในด้านการลงทุน โดยมุ่งเน้นไปในด้านของการสร้าง
Eco System ในส่วนของธุรกิจทางการค้า และ การเงิน (commerce & finance) โดยใช้เทคโนโลยี (Technology) เข้ามา
ขับเคลื่อน เพราะเทคโนโลยี (Technology) จะเป็ นตัวหลักสาคัญในการที่จะทาให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
และมัน่ คง
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณี ที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting 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 และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
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ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ ดซักถาม ประธาน
ฯ จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รบั ทราบผลการดาเนิ นงานของบริษัทในรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทแล้ว และในวาระนี้ เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษัทประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุ ติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุ มของบริษัท เป็ นผู ้ เสนอรายละเอียดงบ
การเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการจัดทางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริษัทและ
ต้องจัดให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุ ลและบัญชีกาไรขาดทุนนั้ นก่อนนาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในการประชุ มสามัญ
ประจาปี เพื่ อพิจารณาอนุ มัติคณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีการทางบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบจากผู ส้ อบบัญชี แล้ว เพื่ อนาเสนอต่ อที่ ประชุ มผู ถ้ ื อหุน้ พิ จ ารณาอนุ มัติ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชี
สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู ส้ อบบัญชี ของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงาน
ประจาปี ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
โดยรายละเอียดของผลการดาเนิ นงาน และสรุปฐานะทางการเงินได้รายงานไปในวาระก่อนหน้านี้ แล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผูใ้ ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อีกหรือไม่
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting 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 และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
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กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมา
ทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มลงมติ พิจารณาอนุ มัติงบการเงินของบริษัท
สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ
ลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM
Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้
ที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนน
เสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
ผูด้ าเนิ นการประชุมขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม
ต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
825,778,388
825,778,388
19,400

คิดเป็ นร้อยละ
100.00000
100.00000
-

วาระที่ 4. มีมติรบั ทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน ปี 2564 และอนุมตั ิการจัดสรรผล
กาไรจากผลการดาเนินงาน ปี 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อ
ที่ประชุม
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เนื่ องจากบริษัทมี ผลการดาเนิ นการที่ ดีในปี 2564 จากตัวเลขในงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว บริษัทมีกาไรสุทธิจากงบการเงินรวม ปี 2564 เป็ นจานวน
เท่ากับ 2,467,594,907 บาท
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุ นสารองตามกฎหมายไว้ครบจานวนร้อยละ 10 ของทุ นจดทะเบียนแล้ว ตาม
ข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งตั้งสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้
บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มัติงดการจัดสรรเงินกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่ องจาก
บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ครบจานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และพิจารณาอนุ มตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลในรูปของเงินสด จากผลกาไรสุ ทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ภายหลังหักเงินสารองตามกฎหมายแล้ว คิดเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,208,497,442 บาท หรือคิด
เป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 1.61 บาท/หุน้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
รายละเอียดเงินปั นผลที่นาเสนอ

จานวนเงิน

กาไรสุทธิหลังหักภาษี งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงินรวม)
คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ (จานวนหุน้ 1,382,213,768 หุน้ ที่ราคาพาร์ 1.0 บาทต่อ
หุน้ )
จ่ายเงินปั นผลเป็ น เงินสด จากกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2564 ร้อยละ
89.5
คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหุน้
(จานวนหุน้ 1,382,213,768 หุน้ ที่ราคาพาร์ 1.0 บาทต่อหุน้ )

2,467,594,907 บาท
1.78 บาทต่อหุน้

1.61 บาทต่อหุน้

บริษัทได้จา่ ยปั นผลระหว่างกาล ไตรมาส 1/2564

0.15 บาทต่อหุน้

บริษัทได้จา่ ยปั นผลระหว่างกาล ครึ่งปี แรก

0.40 บาทต่อหุน้

คงเหลือจ่ายปั นผลในรอบนี้

1.06 บาทต่อหุน้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสารองตาม
กฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอานาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่
ดาเนิ นการตามนโยบายดัง กล่าว หรื อเปลี่ ยนแปลงนโยบายดัง กล่าวได้เป็ นครั้ง คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่ อนไขที่ ก าร
ดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็ นทุนสารองสาหรับ
การช าระคื น เงิ น กู ้ ใช้เป็ นเงิ น ลงทุ น เพื่ อ ขยายธุ รกิ จ ของบริ ษั ท หรื อ กรณี มี ก ารเปลี่ ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบต่ อกระแสเงิ นสดของบริษัท และบริ ษัทย่อยในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริ ษัท ข้อ 46 กาหนดให้บริ ษัทจ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ น กาไรเท่ านั้ น และห้าม
จ่ายเงินปั นผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผูใ้ ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อีกหรือไม่
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ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting 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 และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมา
ทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรบั ทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากผลการดาเนิ นงาน ปี 2564 และอนุ มตั ิการจัดสรรผลกาไรจากผลการดาเนิ นงาน ปี 2564 ในระบบลงคะแนน ซึ่ง
ในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ
ลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM
Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ก ด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้
ที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนน
เสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะ
ทาการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ ประชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เป็ นเอกฉัน ท์ รับ ทราบการจ่า ยเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาเนิ นงาน ปี 2564 และพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรผลกาไรจากผลการดาเนิ นงาน ปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
825,006,273
825,006,273
19,400

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
100.0000
-

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดการ
แต่งตั้งกรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ต่อที่ประชุม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดว่า
ในการประชุ มสามัญผู ถ้ ื อหุน้ ประจาปี ทุ กครั้ง จะต้องมีกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ งใน
สาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 ในครั้งนี้ มี รายชื่ อ
ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
(2) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

ประเภทของกรรมการ
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งในครั้งนี้
รายชื่อผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
จานวนหุน้
คิดเป็ นร้อยละ
กรรมการ
1. นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
*111,194,154
7.97%
2. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
*225,575
0.02%
หมายเหตุ จานวนหุน้ ข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สิทธิในการออกเสียง
7.97%
0.02%

การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองหรือการพิจารณา
อย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากทางคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะ
เป็ นประโยชน์ สูงสุ ดต่ อการดาเนิ นงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรูค้ วามสามารถ
ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึ งความเชี่ ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้
เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการทั้ ง 2 ท่ า นที่ อ อกจากต าแหน่ ง ตามวาระให้ก ลั บ เข้า ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง ซึ่ ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริษัท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียด
ประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ดังนั้ นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้
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ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
หนึ่ ง จานวน 2 ท่าน คือ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ เสนอชื่อให้กลับมาดารงตาแหน่ งไม่เป็ นผู บ้ ริหารในบริษัทอื่ นที่ อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุน้ เสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเข้ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 นี้
ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับ
เข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุ มทราบว่าในวาระนี้
บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกัน เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะแยกเป็ นวาระ 5.1 และ วาระ
5.2 ตามลาดับ
วาระที่ 5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่ าน Application AGM
Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้
ที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนน
เสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จ ะ
ทาการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการ
ที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งตามเดิมอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา กลับเข้าดารงตาแหน่ ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
824,315,281
28,698,604
853,013,885
-

คิดเป็ นร้อยละ
96.6356
3.3644
100.0000
-

วาระที่ 5.2 นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาลงคะแนน ซึ่ง ในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM
Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้
ที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนน
เสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะ
ทาการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการ
ที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งตามเดิมอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
5.2 นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
817,582,884
35,391,448
852,974,332
-

คิดเป็ นร้อยละ
95.8508
4.1492
100.0000
-

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดการ
แต่งตั้งกรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ต่อที่ประชุม
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กาหนดให้
กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุ ม บาเหน็ จ โบนั ส หรือผลประโยชน์ ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน หรือวาง
เป็ นหลัก เกณฑ์ และจะก าหนดไว้เ ป็ นคราวๆ ไป หรื อ จะให้มี ผ ลตลอดไปจนกว่า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รบั เบี้ ยเลี้ ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
สาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2565 ที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุ มตั ิ
โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ ยประชุม ซึ่งในปี 2565 นี้ ทางคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มีการเสนอขอ
ปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพิ่ มขึ้ นจากปี ก่อน โดยพิ จารณาจากความรับผิ ดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ของ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบกับการเก็บข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแล้วพบว่าทางบริษัทไม่ได้มีการ
เสนอปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 – ปี 2564 นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้ แล้ว บริษัทยังมี ผล
ประกอบการที่ดีทากาไรสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา และบริษัทยังได้ทาข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่มีรายได้
และลักษณะของธุ รกิจเดี ยวกันกับของบริษัท รวมทั้งได้สอบถามค่าตอบแทนกรรมการกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัท กาหนดนั้นอยูใ่ นอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวม
ของตลาด
เห็นสมควรเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาและอนุ มัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2565 เป็ นเงิ น จ านวนไม่ เ กิ น 5,000,000 บาท และไม่ มี ผ ลประโยชน์ อื่ น ใด โดยให้จ่ า ยในรู ป แบบค่ า ตอบแทน
ประจาเดือน
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

2563
ค่าตอบแทน/คน/
เดือน

2564
ค่าตอบแทน/คน/
เดือน

2565 (ปี ที่เสนอ)
ค่าตอบแทน/คน/
เดือน

45,000
40,000
25,000

45,000
40,000
25,000

50,000
40,000
30,000

45,000
25,000

45,000
25,000

50,000
30,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยของบริษัทไม่ได้รับ
ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ ยประชุมตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้น
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ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ด
ย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หวั ข้อเรื่องการจัดการและการกากับดูแล
กิจการ
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผูใ้ ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อีกหรือไม่
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting 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 และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมา
ทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
เมื่ อไม่มีท่านใดมี คาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มลงมติ พิจารณาและอนุ มัติการกาหนดเงิ น
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ
ลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM
Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้
ที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนน
เสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะ
ทาการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
848,316,313
939,400
849,255,713

คิดเป็ นร้อยละ
99.8894
0.1106
100.0000

วาระที่ 7. พิจารณา และอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดการ
แต่งตั้งกรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ต่อที่ประชุม
ตามพระราชบัญญัติ บริ ษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่าให้ที่ประชุ มผู ้ถือหุน้ สามัญ
ประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
หากผูส้ อบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ มาแล้ว 7 รอบปี บัญชี ติดต่ อกันโดยการหมุ นเวียน ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ ยนบริษัท
ผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานั กงานตรวจสอบบัญชีน้ั นแทนผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู ส้ อบบัญชีรายที่ พน้ จากการปฏิบัติหน้าที่ จากการหมุ นเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปี บัญชีนับแต่วนั ที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่
ส าหรับ ปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาคัด เลื อ กและเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู ้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท
สานั กงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึ งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565
โดยคานึ งถึงความน่ าเชื่อถื อ ความเพีย งพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสานั กงานตรวจสอบบัญชีน้ั น
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อผูส้ อบดังนี้
1. นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3734 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี
2562 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4521 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี
ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5315 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 4 ปี
ตั้งแต่ปี 2561 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5659 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี
2559 (ลงนามในรายงานผูส้ อบบัญชี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปั จจุบนั ) หรือ
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5. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5872 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี
ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม)
6. นางสาวบงกต เกรียงพันธุอ์ มร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 6777 เสนอรายชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีให้
บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
7. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4807 เสนอรายชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีให้
บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม)
โดยจะทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้ ให้บริษัท สานั กงาน อี วาย จากัด จัดหาผู ้สอบบั ญชี รับอนุ ญาตอื่ น ของสานั กงานทาหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีจากสานั กงาน อีวาย จากัด ที่ ได้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้
เสี ยกับบริษัท บริษัทย่อย ผู บ้ ริหาร ผู ถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าวจึงมี ความเป็ นอิ สระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผูส้ อบบัญชี จากสานักงาน อีวาย จากัด ได้เข้าตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท เป็ นปี ที่ 7 และเห็นควรอนุ มัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จานวน 2,025,000 บาท
โดยเพิ่มขึ้ นจากปี 2564 เท่ากับร้อยละ 5.46 โดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ตามที่จา่ ยจริง
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีต้งั แต่ปี 2562 จนถึง ปี 2565 (หน่ วย: บาท)
รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิ น
2562
2563
2564
2565
บริษัท
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
1,760,000 1,920,000 1,920,000 2,025,000
ค่าบริการอื่นๆ
ตามที่จา่ ยจริง ตามที่จา่ ยจริง ตามที่จา่ ยจริง ตามที่จา่ ยจริง
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผูใ้ ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อีกหรือไม่
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
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2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมา
ทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ
ลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM
Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้
ที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนน
เสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะ
ทาการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
852,489,099
222,501
852,771,600
19,400

คิดเป็ นร้อยละ
99.9739
0.0261
100.0000
-
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วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้สอบถามที่ ประชุ มว่าจะมีผูใ้ ดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุ มพิจารณาเพิ่มเติ มอีก
หรือไม่
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง เป็ นผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ขอสอบถามในเรื่องอื่นๆ ว่า บริษัทเจ
มาร์ทมีแผนเพิ่มทุนในรูปแบบ RO และแจก warrant หรือไม่
นายอดิ ศักดิ์ สุ ขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ชี้ แจงว่าถ้า ณ ขณะนี้
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) D/E Ratio ลดลง ทางบริษัทยังไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องเพิ่ม
ทุน
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ ท่านเดิม ได้สอบถามในเรื่องอื่นว่า บริษัทเจมาร์ทมีการออกหุน้ กูท้ ี่ได้อนุ มตั ิ
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ว่าบริษัทออกหุน้ กูไ้ ปแล้วกี่ลา้ นบาท
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท ชี้ แจงว่า ณ ปั จจุบนั ตอนนี้ บริษัทกาลังออกและเสนอขาย
หุน้ กูจ้ านวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งเงินจานวนดังกล่าวจะเพียงพอที่จะมาลงทุนอย่างต่อเนื่ องในปี 2565 ซึ่งกรอบของการ
ที่ ได้รับอนุ มัติจากผูถ้ ื อหุน้ ในการออกหุน้ กูอ้ ยู่ที่ 3,000-4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงสร้างเงิ นทุ นที่
แข็งแรง ตามที่ได้รายงานไปแล้วในวาระรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทข้างต้น
เมื่ อไม่มีผูใ้ ดสอบถามหรือเสนอเรื่ องอื่ นใดให้ที่ประชุ มพิ จารณาเพิ่ มเติ ม ประธานฯ ได้ขออนุ ญาตปิ ดการ
ประชุม และกล่าวขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้
ปิ ดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา
ประธานกรรมการ

นางสาวลัดดา วรุณธารากุล
เลขานุ การบริษัท
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ประธานที่ประชุม
)

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
)
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(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 เมษายน 2565

ข้าพเจ้าบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่ม
ทุนจดทะเบี ยนของบริษั ท จานวน 161,036 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม จานวน 1,558,659,382 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่จานวน 1,558,820,418 บาท โดยออกหุน้ สามัญจานวนเพิ่มทุนใหม่ 161,036 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 1.00 บาท รวม 161,036 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน

ประเภทหุน้
หุน้ สามัญ

จานวนหุน้
(หุน้ )
161,036

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )
1.00

รวม
(บาท)
161,036

2. การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่

จานวนหุน้
(หุน้ )

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุน้ )

1.เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้โครงการ JMARTW3, JMART-W4 JMARTW5 และ JMART-W6 ที่มี
การปรับสิทธิ ตาม
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญ

ไม่เกิน
161,036

ไม่มี
(เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ
ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิเดิม
ที่ได้มีการปรับ
สิทธิ)

ไม่มี
(เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ
ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
เดิมที่ได้มี
การปรับ
สิทธิ)
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วัน เวลา จอง
ซื้ อ และชาระ
เงินค่าหุน้
ไม่มี
(เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ
ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิเดิม
ที่ได้มีการปรับ
สิทธิ)

หมายเหตุ

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
ข้อ (1)
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จัดสรรให้แก่

จานวนหุน้
(หุน้ )

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุน้ )

วัน เวลา จอง
ซื้ อ และชาระ
เงินค่าหุน้

หมายเหตุ

แสดงสิทธิและผูถ้ ือใบ
แสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้
สามัญของบริษัท เจ
มาร์ท จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 ครั้งที่
5 และครั้งที่ 6 ตามลาดับ
("ข้อกาหนดสิทธิ")
หมายเหตุ:
(1)

อนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณามีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 161,036 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4, JMART-W5 และ JMART-W6 ตาม
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ื อใบแสดงสิทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ตามลาดับ ("ข้อกาหนดสิทธิ")
โดยแบ่งออกเป็ น (1) เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W3 จานวน 7,785 หุน้ และ (2) เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ JMART-W4 จานวน 42,413 หุน้ (3) เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W5 จานวน
63,730 หุน้ และ (4) เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W6 จานวน 47,108 หุน้ เนื่ องจากบริษัทได้
ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดย
เหตุการณ์ที่ตอ้ งปรับสิทธิเนื่ องจากบริษัทมีการ จ่ายเงินปั นผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิส่วนที่
2 ข้อ 6.5 เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
บริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว)
2.2 แบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate)

- ไม่มี –
3. กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ น
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ E-EGM และกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
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4. การขออนุ ญาต เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุ ญาต (ถ้า

มี)
บริษัทต้องยืน่ คาขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ื อใบแสดงสิทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ตามลาดับ
6. ประโยชน์ที่ได้บริษัทจะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ื อใบแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้
สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมี
โครงสร้างทางการเงินที่ แข็งแกร่งและมัน่ คงมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งบริษัทจะมีความพร้อมทางด้านเงินทุ นและสภาพ
คล่องทางด้านการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกาไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูถ้ ือหุน้
ในระยะยาว
7. ประโยชน์ที่ได้ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษี
และสารองกฏหมาย โดยพิ จารณาจากงบการเงิ นรวมเป็ นสาคัญ โดยมติ ของคณะกรรรมการบริษัทที่
อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายปั นผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอานาจอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายการให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการประชุมคราวต่อไปได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลขึ้ นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ
กระแสเงิ นสดของบริษัท และแผนการลงทุ นของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจาเป็ น
ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมบริษัทเห็นสมควร
7.2 สิทธิในการรับเงินปั นผลจากดาเนินงานของบริษัท
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะมี สิทธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนิ นของบริษัท เมื่อได้ใช้สิทธิ ซื้อหุน้
สามัญเพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท และได้รับจดทะเบี ยนเป็ นผู ้ถื อหุ น้ ของบริ ษัท แล้ว และบริ ษั ท มี การประกาศ
จ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้

เพิ่มทุน
8.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
เนื่ องจากการออกหุ น้ สามัญเพิ่ มทุ นในครั้งนี้ เป็ นการออกหุ น้ สามัญเพิ่ มทุ น เพื่ อรองรับการใช้สิ ทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 เนื่ องจากบริษัท
ได้ปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิ ม
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุ น
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W3, JMART-W4, JMART-W5 และ JMART-W6 ครบทั้งจานวน จึงเป็ นไป
ตามที่บริษัทได้เคยเปิ ดเผยไว้ในตอนที่ขออนุ มตั ิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี หากคานวณเฉพาะหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ขออนุ มัติในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วน
การถือหุน้ (Control Dilution) ดังนี้
Control Dilution =
จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอเพิ่มเติมในครั้งนี้
.
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอเพิ่มเติมในครั้งนี้ )

=
161,036
.
(1,558,659,382 + 161,036)

= 0.01 %

8.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
เนื่ องจากการออกหุน้ สามัญเพิ่ มทุ นในครั้งนี้ เป็ นการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และJMART-W6 เนื่ องจาก
บริษัทได้ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไป
กว่าเดิม ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุ น
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 จึงเป็ นไปตามที่บริษัท
ได้เคยเปิ ดเผยไว้ในตอนที่ขออนุ มตั ิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณี ที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถ้ ือ
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หุน้ สามารถฟ้ องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่น้ันเป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ จากกรรมการนั้ นแทนบริษัทได้ตามมาตรา
89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนิ นการ

วัน เดือน ปี

1.

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565

22 เมษายน 2565

2.

กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 (Record Date)

6 พฤษภาคม 2565

3.

ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565

2 มิถุนายน 2565

4.

จดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นั บแต่วนั ที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
อนุ มตั ิ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา)

(นางมณี สุนทรวาทิน)

กรรมการ

กรรมการ

(กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ชื่อ-นามสกุล : นายสมสัก นนทกนก
อายุ : 61 ปี
สัญชาติ : ไทย
เลขที่บตั รประชาชน : 3100202808860
ที่อยู่ : 89/1 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การดารงตาแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
2521
2524
2530
2542
2551
2553

บัญชีบณ
ั ฑิต
ประกาศนี ยบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี
บัญชีมหาบัณฑิต
MBA (Finance)
CAIA
FRM

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

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

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสยาม
บริษัท หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: -ไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้าม : -ไม่มีสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท : -ไม่มีสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทในเครือ : -ไม่มี-
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ : -ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิ ติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา : -ไม่มีกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา : -ไม่มีผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ : -ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : -ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
อายุ 71 ปี
หมายเลขบัตรประชาชน : 5100200026607
ที่อยู่
: 37/214 ซ.ลาดปลาเค้า 62 แขวงอนุ สาวรีย์ ข.บางเขน กทม.10220
ตาแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

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

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: -ไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้าม : -ไม่มีสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท : จานวน 769,440 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.06)
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สัดส่วนการถือหุน้ บริษัทในเครือ :
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) จานวน 79,474 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.01)
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) จานวน 84,473 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.01)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ : -ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา : -ไม่มีกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา : -ไม่มีผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ : -ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : -ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ได้นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึ ง กรรมการที่ไม่ทาหน้าที่
จัดการของบริษัท เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม และมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุน้ การถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หมายถึง
บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ ผู ้
มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัทเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดัง กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ ง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
บริษัท (บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็ นบริษัทเดียวกัน)
3. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะ
ดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่ได้รบั การแต่งตั้งขึ้ นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการบริษัทผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบตั ิ หน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั ิ งานตามหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิ ทของบุคคลดังกล่าว
7. หากด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท อื่ น ในกลุ่ ม ด้ว ยจะต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ลดั ง กล่ า วและ
ผลตอบแทนที่ได้รบั จากบริษัทนั้นด้วย
8. ไม่เป็ นกรรมการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระต้องเป็ นผูท้ ี่ผ่าน
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ นิ ยามกรรมการอิสระของ บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ข้างต้น มีความเข้มข้นกว่าข้อกาหนดขั้นตา่
ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อห้ามที่
ปรึกษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจา เป็ นกรรมการอิ สระของบริษัทรวมถึ งกาหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็ น
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนดารงตาแหน่ ง เป็ นต้น
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
------------------------------------------หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามั ญประจาปี ภายในสี่เดือนนั บแต่วนั สิ้ นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ"
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้
คนหนึ่ งหรือหลายคนซึ่ งมีหุน้ นั บรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้งั หมด จะเข้าชื่อ
กันทาหนั งสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุ มถื อหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนั งสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนั บแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียก
ประชุมโดยบริษัท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานายความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ครั้งใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ในข้อ 38 ผูถ้ ื อหุน้ ตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกันรับผิ ดชอบชดใช้
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ให้จดั ขึ้ น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สานั กงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
ข้อ 36. ในการเรียกประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนั งสือนั ดประชุ ม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุ มและเรื่องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุ มพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่ จะ
เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผูถ้ ื อหุ น้ และนายทะเบี ยนทราบไม่ น้อยกว่าเจ็ดวันประชุ ม และโฆษณาค าบอกกล่าวนั ดประชุ มใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
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ข้อ 37. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทาเป็ นหนั งสือ
ตามแบบที่ น ายทะเบี ยนก าหนด และมอบให้แก่ ประธานกรรมการ หรื อผู ้ที่ ประธานกรรมการก าหนด ณ
สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นั บรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้ท้งั หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานั ดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ได้เรียกนั ดเพราะผู ถ้ ื อหุน้ ร้อง ขอ การ
ประชุมนั้นเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนั งสือนั ดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ ม ในการประชุ มครั้งหลังนี้ ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานั ดไปแล้ว
ครึ่งชัว่ โมง ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุ มแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ ไม่มาเข้าประชุ มหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 40. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุน้ หนึ่ ง หุน้ มี เสี ยงหนึ่ ง เสี ยง และมติ ของที่ ประชุ มผู ถ้ ื อหุน้ นั้ นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้ กู ้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่ อที่ ประชุ มแสดงว่าในรอบปี ที่ ผ่านมากิ จการของบริษัท ได้
จัดการไป
(2) พิจารณาและอนุ มตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร (ถ้ามี)
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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(5)
(6)

แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 7

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข
สาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

» กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. และแนบสาเนาบัตรประชาชน
» กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ ทั้งชุดพร้อมทั้งบาร์โค้ดมาด้วยและส่งคืนบริษัท ทั้งฉบับ
» ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามที่ผรู ้ บั มอบฉันทะเห็นสมควรในวาระการ
ประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย × หน้าข้อ (ก) ของวาระการประชุมดังกล่าว
» ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงค์ของท่านในวาระการประชุมใดๆ
โปรดกาเครื่องหมาย × หน้าข้อ (ข) ของวาระการประชุมดังกล่าว
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ ม วิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดยเป็ นการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (EEGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ
ถนน

บ้า นเลขที่
อาเภอ/

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

เขต

จังหวัด
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2)
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง
อายุ

อายุ

ปี
อาเภอ/
หรือ
ปี
อาเภอ/
หรือ

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (EEGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 161,036 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
1,558,659,382 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,558,820,418 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 161,036 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย
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 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 161,036 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ
JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

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

ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉัน ทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดยเป็ นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 7

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

เดือน

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

พ.ศ.

เสียงดังนี้
เสียง
เสียง
ปี

อายุ

หรือ
ปี
หรือ

อายุ

ปี

อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ ม วิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดยเป็ นการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (EEGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด
เสียง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 161,036 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
1,558,659,382 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,558,820,418 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 161,036 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 161,036 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ
JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

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

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. หนั งสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ื อหุน้ ที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดยเป็ นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ด้วย
---------------- 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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คาชี้ แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้

เนื่ องด้วยบริษัทได้จดั ให้มีการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565
เวลา 14:00 น.โดยเป็ นการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) เท่านั้ น ซึ่งบริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม
ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง
แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เพื่อให้การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดย
เป็ นการประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-EGM) เท่ านั้ น ของบริ ษัทเป็ นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็ น
ประโยชน์ ต่อผูถ้ ื อหุน้ บริษัทจึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ื อหุน้ หรือ
ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป บริษัทจึงขอชี้ แจงให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ ื อหุน้
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนั ง สื อมอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้อมหนั ง สื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ ง ได้ก รอกข้อ ความถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู ้
มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิ ติบุคคล
2.1 กรณีผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนั งสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการ
แทนนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2 กรณีผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนั ง สื อมอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้อมหนั ง สื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ ง ได้ก รอกข้อ ความถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
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(ข) สาเนาภาพถ่ายหนั งสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่งลงนามในหนั งสือมอบฉันทะมี
อานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรือเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นาความในข้อ 1. และข้อ 2.
มาใช้บังคับโดยอนุ โลมกับผูถ้ ื อหุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุ มซึ่งมิได้มีสัญชาติ ไทยหรือซึ่งเป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ นตาม
กฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลนั้นอาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้ นตั้งอยู่
หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิ ติบุคคลนั้ นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิ ติบุคคล ผู ้ มีอานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิ ติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อที่ต้งั สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้อมด้วย และให้ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
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แนวทางปฏิบตั ิในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยระบบ Blockchain AGM
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 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
บริษัทให้ความสาคัญต่ อการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อลดการแพร่ระบาด และภายใต้กฎหมายที่
อานวยความสะดวกในการประชุมแบบ e-meeting ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
มาตรการการรักษาความมัน่ คงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ เพื่ ออานวยความสะดวกให้กับผู ถ้ ื อหุน้ เพิ่มขึ้ น บริษัท จะเปิ ดให้เริ่มลงทะเบี ยนอิเล็ กทรอนิ กส์ผ่าน
ระบบ Blockchain AGM Voting Application ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2565 และขอแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิสาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ในครั้งนี้ สาหรับกรณี ผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดา
และเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยัน และพิสูจน์ ตัวตนตามมาตรฐานการยืนยัน
ตัวตนของภาครัฐพร้อมทั้งติดตั้งแอพพลิเคชัน่ สาหรับการเข้าร่วมประชุมแบบ e-meeting และการยืนยันตัวตนแบบ ekyc และการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ Blockchain ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แอพพลิเคชั ่นที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องดาเนินการติดตั้ง
1.1 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID เพื่อทาการยืนยันตัวตนแบบ e-kyc โดยผูถ้ ือหุน้ จะต้องเป็ นสมาชิกระดับ Gold
เท่านั้ น ท่านสามารถไปทาการ Dip Chip เพื่อเป็ นสมาชิกระดับ Gold ได้ทันทีที่ Jay Mart Store ทุกสาขา
ใกล้บา้ นท่าน
1.2 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting เพื่อดาเนิ นการลงคะแนนในวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565
1.3 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ZOOM เพื่อเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565
คาอธิบายการติดตั้งและการใช้โปรแกรมต่างๆ
1.1 การติดตั้งแอพพลิเคชั ่น JID
สามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือสแกน
QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้
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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

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
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
ระบบปฎิบตั ิการ iOS
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
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2. การลงทะเบียนใช้สิทธิ์บน แอพพลิเคชั ่น AGM Voting
(เปิ ดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2565)

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

2.3 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นผ่านทางแอพพลิเคชัน่ โดยเลือกการประชุมที่ท่าน
ต้องการยืนยันสิทธิ์

2.4 ระบุอีเมล์ที่ติดต่อได้ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อที่จะนาส่ง Username และ
Password ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กบั แอพพลิเคชัน่ สาหรับการ
เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ e-meeting ผ่านการประชุมด้วย Zoom Meeting
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะส่งออกจาก IR@jaymart.co.th

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 54

2.5 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รบั จากอีเมล์ให้ถูกต้อง

2.6 ยืนยันตัวตน ตามมาตรฐานดิจทิ ลั ไอดี

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

2.10 พิสูจน์ตวั ตน ด้วยการเอียงหน้าตามตัวอย่าง ทั้งหมด 2 ครั้ง

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

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

3.5 ระบุรหัสผ่านของ JID ให้ถูกต้อง
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3.6 พิสูจน์ตวั ตน ด้วยการเอียงหน้าตามตัวอย่าง ทั้งหมด 2 ครั้ง

3.7 กลับสู่แอพพลิเคชัน่ AGM Voting และชมการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting โดยร่วมประชุมผ่าน emeeting ด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Meeting Id และ Password ในการเข้าระบบ
ประชุ ม e-meeting ตามที่บริษัท ได้จดั ส่งให้ท่านตาม email โดยระหว่างการประชุมท่านที่มีคาถาม
สามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 59

3.8 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิ ดให้ลงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผคู ้ ุมการประชุม โดยประธานในที่ประชุม
จะเป็ นผูป้ ระกาศในช่วงลงคะแนนเสียง

3.9 เมื่อประธานเปิ ดให้ลงความเห็นแล้ว ระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ต้องระบุทุกครั้งก่อนลงความเห็น)
ทั้งนี้ ท่านจะต้องกด เพื่อแสดงตัวตนว่าท่านอยูใ่ นวาระดังกล่าว เพื่อที่จะนับเป็ นฐานเสียง
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3.10 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงและใน
กรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนน
เสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลัดดา วรุณธารากุล)
เลขานุ การบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
คาบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
บริ ษั ท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ให้ค วามส าคัญในการเก็ บรัก ษาข้อมู ลส่ วนบุ ค คลและการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้
นิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผูถ้ ือหุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะ
“กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อ มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึ ง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้ นได้ไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ ความจาเป็ น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
บริษัทจาเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุ ล ที่ อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ และ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิ กส์ และข้อมู ลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม วิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของท่านเพื่อนาไปใช้ภายใต้วตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ภายใต้กฎหมาย
กาหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล
- ได้รบั ข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัท กาหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)
- ได้รบั ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท ณ วันกาหนดสิทธิผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ล่าสุด
- ได้รบั ข้อมูลจากการบันทึ กภาพและเสียง ตลอดการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์
(E-EGM)
การประมวลผลข้อมูล
บริษัทใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-EGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นั บองค์
ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดาเนิ นการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 และมี
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การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูใ้ ห้บริการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM
Service Provider) เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดาเนิ นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่า นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่ จาเป็ นต้องใช้
ข้อมูลและตามกฎหมายกาหนดเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์การจัดประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ดังกล่าว
สาหรับผู ้ถื อหุ น้ และผู ้รับมอบฉัน ทะที่ สอบถามในระหว่างการประชุ มสามัญผู ถ้ ื อหุน้ บริ ษัท อาจมี ก ารบัน ทึ กชื่ อและ
นามสกุลของท่านในรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิ ดเผยบนเว็บไซต์
ของบริ ษัทพร้อมนาส่งไปยังตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุ รกิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ และ
หน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกาหนด
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะที่ท่านเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ซึ่งรวมถึ งสิทธิ ในการถอนความยินยอม สิทธิ ในการขอเข้าถึ งและรับข้อมูลส่วนบุ คคล สิทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิใน
การขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด สิทธิรอ้ งเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ
1) ทางไปรษณี ย:์ “ฝ่ ายนั กลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7” บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท
ถนนรามคาแหง แขวงราษฏร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
2) ทางอิเล็กทรอนิ กส์: E-mail: DPO_Jaymart@jaymart.co.th
มาตรการรักษาความปลอดภัย
บริษัทได้จดั ให้มีระบบการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึง
การเปลี่ ยนแปลง และการทาลาย โดยไม่ได้รับอนุ ญาตโดยบริษัท ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ ได้มาตรฐาน เพื่ อ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทตกลงดาเนิ นการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่าน
สามารถปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนาส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่นข้อมูล เชื้ อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็ นข้อมู ลที่ไม่
จาเป็ นต่อการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) หากท่านไม่ได้ปกปิ ดข้อความ
ดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รบั โดยไม่ถือเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว
ของท่าน
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 11
แผนที่สาหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ

หมายเหตุ

จัดส่งเอกสารหนั งสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2565 (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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